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PORTRÉT PLEMENE

Teãkovaná krása, která se umí smát

Dalmatin
Dalmatini jsou obecnû pokládáni za temperamentní, veselé
a snadno vychovatelné rodinné psy. ProtoÏe mají vyslovenû
silnou potfiebu pohybu a v Ïivotû potfiebují ãinorodost,
nejvhodnûj‰í je pro nû sportovnû zaloÏená
domácnost, ve které se stále nûco dûje.
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ro dalmatina je velmi dÛleÏit˘ kaÏ-
dodenní úzk˘ kontakt s rodinou.
Dalmatin potfiebuje b˘t integrován

do rodiny a nikdy by nemûl zÛstávat pfií-
li‰ dlouho sám. PÛvod tohoto atraktivní-
ho plemene je mimochodem zahalen
temnotou: sice víme, Ïe dalmatin se ve
viktoriánské dobû stal velmi módním
plemenem; tito psi ãasto provázeli koãá-
ry a Ïili ve stájích spolu s koÀmi, ale pfies-
to je dodnes nejasné, jak se vlastnû
dostali do Chorvatska. 
Dobové obrazy a malby ze 14. a 15. století
sice vypovídají o tom, Ïe bílí psi s ãern˘mi
teãkami existovali jiÏ ve stfiedovûku a na
poãátku renesance, ale vût‰inou se ozna-
ãovali jako braky. A uÏ vÛbec není jisté,
zda jsou to skuteãní pfiedci dalmatinÛ.

âIL¯ JAKO RYBIâKA
I pfiesto, Ïe je naprosto nekomplikovan˘,
a pfies jeho pfiátelskou povahu - dalma-
tin rozhodnû není psem pro kaÏdého.
Pokud si ãlovûk radûji udûlá trochu
pohodlí na pohovce, neÏ aby brouzdal
za kaÏdého poãasí venku a vûnoval se
sportovní ãinnosti, mûl by se radûji poo-
hlédnout po jiném psovi a na tohoto
teãkovaného temperamentního krasavce
by mûl radûji zapomenout.
Dalmatini jsou sebevûdomí psi s vynikají-
cím sociálním chováním, ktefií dovedou
ocenit sportovní rodinu. Dalmatin je Ïiv˘
pes, je podnikav˘m kamarádem pro hry
dûtí, má neustále chuÈ pou‰tût se do
nûãeho nového, je vûrn˘m prÛvodcem
turistÛ, bûÏcÛ i na vyjíÏìkách na koni a je
také dobr˘m hlídaãem domu i bytu. Není
divu, Ïe se tito ãernû nebo hnûdû teãko-
vaní psi prosazují také pfii turnajovém
sportu nebo na parkúru agility. Nûkteré
dalmatiny lze dokonce vyuÏívat v obranû.
Jiní se skvûle osvûdãili jako zdravotniãtí
a záchranáfi‰tí psi a podávají v tûchto
oborech pozoruhodné v˘kony.

KLIDN¯ A VYROVNAN¯
I kdyÏ aktivita a rozmanitost znamenají
pro dalmatina mnoho, dokáÏou tito v‰e-
stranní partnefii pro voln˘ ãas vyzafiovat
skuteãnû hlubok˘ klid a vyrovnanost.
Nervozita by mûla b˘t dalmatinÛm zcela
cizí, a proto jsou to vyslovenû pfiíjemní
psi, ktefií se nikomu nevnucují. Pokud
budeme o svého teãkovaného ãlena rodi-
ny peãovat správnû a zajistíme mu dosta-
tek ãinnosti, nebude mít nejmen‰í dÛvod,
aby se u nûj rozvinulo nervózní chování.

PÉâE
O dalmatinech se fiíká, Ïe mimofiádnû
milují dûti. To je jedna z jejich pfiedností
– a kromû toho jsou, jako v‰echna krát-
kosrstá plemena, nenároãní na péãi, coÏ
mÛÏe b˘t kladem pfiedev‰ím v hodnû
zamûstnané domácnosti s dûtmi. K péãi
o krátkou srst psa, aby se nádhernû lesk-
la, staãí kartáã a zvlá‰tní gumová rukavi-
ce. Koupel se speciálním ‰amponem pro
psy je na programu nanejv˘‰ tehdy, kdyÏ
se ‰tûkající ãlen rodiny vyválí z nadmíry
rozpustilosti v nûãem zvlá‰È nechutném,
a následkem toho se jeho pfiítomnost
stává pro jeho okolí nesnesitelnou.
Pokud si na podzimní vycházce zablátí
tlapky, jednodu‰e mu je opláchnete
v kbelík s vodou a otfieme ruãníkem, kte-
r˘ máme vÏdy pfiipraven˘ po ruce, a hned
je ná‰ miláãek pes pfiipraven vstoupit
znovu do spoleãnosti. Skuteãnost, Ïe dal-
matini jsou od pfiírody velmi ãistotní, jis-
tû potû‰í nejen domácí paní.

DALMATINI SE 
DOKÁÎOU SMÁT
Rozpustil˘, vesel˘ dalmatin je roztomil˘
na pohled, svoji radost dokáÏe vyjádfiit
úchvatn˘m „úsmûvem“. Vytáhne pysky
nahoru, ukáÏe zuby, funí, prská a k˘chá
s pfiivfien˘ma oãima a vrtí ocasem tak, Ïe
se skoro neudrÏí na nohou. A naopak –
kaÏdého ãlena rodiny dokáÏe utû‰it, aÈ je
ãlovûk sebesmutnûj‰í.
Chcete-li vidût dalmatina „smát se“ co
nejãastûji, mûli byste mu pfiipravit pfií-
jemn˘ psí Ïivot. K tomu patfií bezpodmí-
neãná a dokonalá integrace do lidské
rodiny. V kotci by utrpûla jemná du‰e
tohoto psa a psychicky i fyzicky by zakr-
nûl. Mûli bychom si také b˘t vûdomi
toho, Ïe láskyplné zacházení se psem
a v˘bûh jen po zahradû mu urãitû nesta-
ãí, protoÏe nedovedou uspokojit jeho
velkou potfiebu pohybu, jeÏ je pro toto
plemeno charakteristická. Pro dalmatiny
je kaÏdodenní potfiebou dostateãné fyzic-
ké i du‰evní vytíÏení. 

PÒVOD
Dalmatini patfií pr˘ k nejstar‰ím znám˘m
plemenÛm psÛ a jejich vzhled se dodnes
údajnû témûfi nezmûnil. Podobnû jako
u fiady dal‰ích plemen psÛ nejsou ani
u dalmatinÛ kynologové schopni dohod-
nout se, odkud Ïe tato teãkovaná krása
vlastnû pochází. Nikdo zfiejmû nebude
zpochybÀovat, Ïe toto plemeno pochází
ze stfiedomofiské oblasti a zde z oblasti
Dalmácie, která leÏí v dne‰ním Chorvat-

Dalmatin rozhodnû 
není psem pro kaÏdého
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Standard krátce
âÍSLO STANDARDU FCI: 
153, FCI skupina 6
ZEMù PÒVODU: Dalmácie, 
Chorvatská republika
CELKOV¯ VZHLED: Pes dobr˘ch
proporcí, v˘raznû teãkovan ,̆ 
siln ,̆ svalnat˘ a Ïiv .̆
POUÎITÍ: Spoleãensk˘ a rodinn˘ pes;
je vhodn˘ k v˘cviku pro rÛzné úãely.
PROPORCE: Délka trupu v pomûru 
ke kohoutkové v˘‰ce mírnû 
pfiesahuje pomûr 10 : 9.
HLAVA: Pomûrnû dlouhá
KRK: Pfiimûfienû dlouh˘ 
a krásnû klenut˘
POVAHA: Pfiíjemná, pfiátelská, 
není plach˘ ani zdrÏenliv ,̆ 
není nervózní ani agresivní.
BARVY: Bílá základní barva 
s ãern˘mi nebo hnûd˘mi teãkami.
PRÒMùRN¯ VùK: 12 aÏ 14 let 
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sku. Tomuto pÛvodu dalmatin také jed-
noznaãnû vdûãí za své jméno. Odtud se
psi pravdûpodobnû s námofiníky z mûsta
Ragusa (dne‰ní Dubrovník) dostali aÏ do
Indie. DÛstojníci V̆ chodoindické spoleã-
nosti nalezli v tûchto psech zalíbení a pfii
návratu do Anglie si je s sebou vzali do
své vlasti. V Anglii si lidé cenili tûchto
atraktivních psÛ s elegantním pohybem
a tam se také z dalmatinÛ stali prÛvodci
koní a koãárÛ. Pravdûpodobnû proto se
i dnes tû‰í dalmatin velké oblibû právû
v jezdeck˘ch kruzích.

KOâÁROV¯ PES
V roce 1940 zahájila Harvardská univerzi-
ta dokonce v˘zkum dalmatinÛ jako koãá-
rov˘ch psÛ. Vûdci hledali odpovûì na to,
zda mají dalmatini skuteãnû vrozen˘
vztah ke koním. Podle Räbera vyznûly zají-
mavé v˘sledky zmínûného v˘zkumu takto:
● Psi trénovaní v bûhu za koãárem mají
rÛzné zvyky, pokud jde o udrÏování vzdá-
lenosti od konû.
● Zdá se, Ïe tato individuální vzdálenost
závisí pfiinejmen‰ím zãásti na vrozen˘ch
vlastnostech psa.

● Je moÏné, Ïe ‰patné následování ko-
ãáru je pfiíznakem v‰eobecné povahové
nedostateãnosti (strachu). Standard
dalmatina by mûl takové nedostatky
v povaze oznaãit za váÏnou vadu
a diskvalifikovat z chovu psy s tako-
v˘mto neÏádoucím chováním.

MOÎNÁ P¤ECE JEN ITAL?
Strebel, znám˘ kynolog 20. století, byl
pfiesvûdãen o tom, Ïe dalmatin je pÛvo-
dem italské plemeno. 

SvÛj pfiedpoklad zaloÏil na jednom obra-
zu z 18. století, na kterém italsk˘ malífi
Francesco Castiglione vypodobnil dva
údajnû typické dalmatiny.
„Jeho teorie se opírá o italského pfiíro-
dovûdce Aldrovandiho, kter˘ popisuje
bílého a jako rys teãkovaného bíloãer-
ného stavûãe, kter˘ mûl b˘t údajnû roz-
‰ífien a znám˘ po celé Itálii,“ tvrdí
nûmeck˘ kynolog Hans Räber, kter˘ se
ov‰em tomuto tvrzení usmívá, protoÏe
Aldrovandim zobrazení psi se dalmati-
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Dalmatini obecnû nejsou
agresivní, ale jsou ostraÏití

Dalmatini jsou i temperamentními
a vesel˘mi kamarády dûtí

Ve viktoriánsk˘ch dobách
byli dalmatini ãasto vidût
jako prÛvodci koãárÛ
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nÛm nepodobají ani vzdálenû. Pfiesto
ve ‰panûlské kapli Santa Maria Novela
ve Florencii spatfiujeme obraz ze 14.
století, na kterém jsou teãkovaní loveã-
tí psi. Podle tohoto obrazu tedy údajnû
znali v Itálii psy typu dalmatina nejmé-
nû od stfiedovûku.

ZVLÁ·TNOST ZBARVENÍ
Typická pro toto plemeno je teãkováná
kresba. „Îádoucím zbarvením jsou hnûdé
nebo ãerné kulaté teãky o velikosti pÛl-
franku aÏ do velikosti pûtifrankové min-
ce, rozpt˘lené stejnomûrnû na celém tûle
na ãistû bílém podkladu,“ popisuje dal-
matina Räber. Hlavu a bûhy zdobí podle
jeho zku‰eností men‰í teãky neÏ trup, pfii-
ãemÏ „stfiíkance“ – malé barevné cho-

máãky chlupÛ, jeÏ jsou prokvetlé bílou –
jsou neÏádoucí. Ideální dalmatin má
pokud moÏno jasnû ohraniãené skvrny,
zfietelnû oddûlené od bílé základní barvy.
Räber poukazuje také na to, Ïe ãernû teã-
kovaní psi s ãernou nosní houbou ne-
smûjí vykazovat Ïádné hnûdé teãky – dal-
matini tedy nesmûjí b˘t trojbarevní
(pálení). V chovu jsou rovnûÏ zakázáni
psi s citronovû zbarven˘mi teãkami,
takoví jedinci se z chovu vyluãují.
Podobnû puntiãkáfi‰tí jsou lidé, pokud
jde o rozloÏení barev. 
První standard, kter˘ sepsal jiÏ v roce
1882 Vero Shaw – a kter˘ se mimocho-
dem li‰í od prvního oficiálního standar-
du z roku 1890 – byl v‰ak vyloÏenû krea-
tivní: Jako povolenou barevnou variantu

uvádûl také tmavû modrou (zfiedûní ãer-
né barvy) a toleroval tfiíslovû zbarvené
teãky na hlavû a nohou jinak ãernû teã-
kovan˘ch psÛ (pálení). 
„Nevûfiím, Ïe by mûl vadn˘ pes vyhrát
nad sv˘m konkurentem jen proto, Ïe má
krásnûj‰í kresbu srsti, zatímco jeho sou-
pefi má sice ménû krásnou kresbu, ale
jinak je naprosto dokonal˘,“ prohlásil
údajnû Vero Shaw.

PO STOPÁCH TEâEK
Mimochodem – nápadn˘m teãkováním
se nevyznaãují jen dalmatini. Podobnou
kresbu pozorujeme na jin˘ch loveck˘ch
plemenech psÛ – teãkovaní jsou napfií-
klad pointfii nebo starodánsk˘ ohafi,
i kdyÏ rozloÏení skvrn se u tûchto ple-
men li‰í. „Teãkování známe také z chovu
králíkÛ, ba dokonce se s ním setkáváme
i u slepic (hamburská teãkovaná) ãi koní
(apaloosa). Neexistuje pravdûpodobnû
Ïádná souvislost se skvrnit˘m vzorem na
srsti dog. Stejnû málo má toto teãkování
spoleãného s takzvan˘m merle faktorem
u dunkera nebo u kolie,“ pfiedpokládá
Hans Räber.
Vychází z toho, Ïe teãkování na srsti je
v˘sledkem dûdiãnosti ovlivÀované více
faktory a Ïe se na nûm tedy podílí více
genÛ. Upevnûní stálého vzoru je tedy
prakticky nemoÏné.

P¤I KOUPI MùJTE OâI
DOKO¤ÁN OTEV¤ENÉ!
PÛvabn˘ zevnûj‰ek dalmatinÛ se uÏ dáv-
no postaral o to, Ïe se tímto plemenem
rádi chlubí prominenti, politikové vsázejí
na jejich teãkování a reklamní agentury
s oblibou vyuÏívají kouzlo tûchto psÛ ve
sv˘ch reklamních spotech a kampaních.
Tito krásní teãkovaní psi se nûkolikrát
projevili i jako hvûzdy stfiíbrného plátna,
coÏ v‰ak plemeni nijak neprospûlo. ■
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PÛvod je nejasn˘. Víme ale, Ïe jiÏ ve
starém Egyptû Ïili psi s tmav˘mi teãkami.

Dalmatiny
zdobí ãerné
nebo hnûdé
teãky. Je
obtíÏné
rozhodnout,
která
varianta je
krásnûj‰í.
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