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PORTRÉT PLEMENE

Klidní obﬁi
·panûlsk˘
mastin sv˘m
impozantním
zjevem budí
respekt

Oãi prozrazují
inteligenci

Španělský mastin
·panûlsk˘ mastin patﬁí k nejimpozantnûj‰ím psím
plemenÛm vÛbec. Proto není divu, Ïe aã historie
jeho chovu u nás není dlouhá, rychle se
mu podaﬁilo vzbudit zájem kynologÛ.

J

iÏ ﬁím‰tí historici a zemûpisci pﬁed
dvûma tisíci lety znali ‰panûlského
mastina. A váÏili si ho.
„·panûlsk˘ mastin byl pouÏíván, aby
doprovázel ovce a chránil je pﬁed divok˘mi ‰elmami, zejména vlky, kteﬁí byli aÏ
donedávna po ·panûlsku velmi roz‰íﬁení.
Byl vÏdy chován pro zﬁeteln˘ úãel, jímÏ
byla ochrana stád, a pro tuto svou prvotní funkci je chován i dnes. ·panûlské hospodáﬁství bylo ve stﬁedovûku i novovûku
zaloÏeno na obchodu s vlnou. Ve 13. století byla zaloÏena tzv. Mesta za úãelem
regulovat dlouhé sezonní pﬁesuny stád,
které byly doprovázeny a ochraÀovány
‰panûlsk˘mi mastiny. Pût psÛ pr˘ dokázalo uhlídat tisícihlavé stádo. Mnohé
z tûchto tras vedly skrz vesnice a mûsta,
pﬁesto nedocházelo k útokÛm nebo
jak˘mkoliv incidentÛm ze strany psÛ.
I z toho je patrné, Ïe ‰panûlsk˘ mastin
nikdy nebyl, není a ani nebude psem
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bojov˘m. Tento pes je chován jako pes
past˘ﬁsk˘, a jako takov˘ je i prodáván
a uÏíván. Ani z novûj‰í doby není doloÏen
Ïádn˘ útok ‰panûlského mastina na ãlovûka, coÏ jasnû odráÏí nevinnost jeho
povahy...“ Tolik ‰panûlsk˘ klub chovatelÛ
mastinÛ.

Svûtlí mastinové se pouÏívali ke
stádÛm, tmaví pro hlídání domu

âERNÍ A BÍLÍ
První historicky doloÏené zmínky
o mastinech je moÏné nalézt na poãátku
letopoãtu. Napﬁíklad uÏ v 1. století n. l.
se z dochovan˘ch pramenÛ doãteme, Ïe
pro hlídání stád jsou doporuãováni
mastinové svûtlé barvy, aby se nepletli
s vlky a nemohli tak b˘t majitelem omylem zranûni.
První podrobnûj‰í popis uveﬁejnil o mnoho let pozdûji Alonso de Herrera v díle
Agricultura General (1740). Kromû popisu uvádûl i mnoho praktick˘ch rad pro
chov. Aby mastin v noci dobﬁe hlídal, mûl
majitel svého psa uvazovat pﬁes den na
tmavé místo, aby si myslel, Ïe je noc,
a spal. Opût se objevuje doporuãení pouÏívat bílé (svûtlé) mastiny ke stádu a tmavé psy (ãerné a hnûdé), kteﬁí svou barvou
více nahánûjí strach, pro hlídání domÛ.
V nûkter˘ch pramenech lze nalézt i zmínky o dal‰ím pouÏití mastinÛ. Asi nejlépe
to shrnul E. Hauck v knize Die Rassen
des Hundes (1965): „·panûlsk˘ mastin je
drsn˘ pes, kter˘ má ‰iroké pouÏití, neboÈ
je siln˘, mohutn˘ a odváÏn˘ a pouÏívá se
k ochranû pozemkÛ, ohrad a stád, která
chrání pﬁed nepﬁáteli a lupiãi. Pﬁi pﬁedcházející pﬁípravû a v˘cviku je i vhodn˘m
loveck˘m psem, pouÏívá se pﬁi lovu na
divoká prasata a jinou velkou zvûﬁ. Pro
svou velkou sílu a tûlesnou masivnost je
velmi uÏiteãn˘ ve vojenské sluÏbû. Lze ho
pouÏít také pro hlídání, tahání nákladÛ
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a pro obchÛzky v pohoﬁí“. Podle v‰ech
dochovan˘ch pramenÛ nebyl Ïivot mastinÛ ve ·panûlsku lehk˘. JestliÏe vykonávali svou práci dobﬁe, dostávali zbytky jídla
a mouku. V opaãném pﬁípadû se mnohdy
museli o potravu postarat sami. Ovãáci se
pﬁi v˘bûru sv˘ch psÛ neﬁídili Ïádn˘mi
pravidly, pojem jako standard plemene
jim nic neﬁíkal. I psi se mezi sebou kﬁíÏili zcela nahodile, mnohdy i velmi pﬁíbuzní jedinci. Teoreticky se celá situace
mûla zmûnit na poãátku 20. století
s vytvoﬁením Královské spoleãnosti na
podporu plemen psÛ ve ·panûlsku
v roce 1911. Ale v praxi se vlastnû nic
nestalo. Nebyly vytvoﬁeny Ïádné pﬁedpisy pro cílen˘ chov, a pﬁestoÏe vznikla
plemenná kniha, majitelé, mnohdy ‰lechtici, nenechávali své psy registrovat.
Teprve v roce 1979 skonãila ãinnost
Královské spoleãnosti a mastinÛm se
zaãalo bl˘skat na lep‰í ãasy.

V ZEMI PÒVODU DNES

Foto autorka, P. Dvoﬁák

V roce 1981 vznikl a zahájil svou ãinnost
klub Asociacion Española del Perro
Mastin EspaÀol. V horách a na vesnicích
zaãali b˘t vyhledávání typiãtí mohutní psi
(mnohdy s hmotností pﬁes 100 kg), kteﬁí
mûli pomoci rozvoji cíleného chovu.
Pravidelnû zaãal b˘t vydáván klubov˘
zpravodaj Carlanca obsahující kromû
ãlánkÛ i v˘sledky v˘stav s fotografiemi.
KaÏdoroãnû AEPME organizuje tzv.
Nacional Monografica neboli klubovou
v˘stavu, která je vÏdy velmi poãetnû obsazena a vítûzství na této v˘stavû je samotn˘mi chovateli velmi cenûno. Postupnû
se ve ·panûlsku zavádí i rentgenování
kyãlí (vy‰etﬁení na DKK). Psi s hodnocením do 3/3 jsou oznaãováni jako APTO,
psi s hor‰ím v˘sledkem jsou NO APTO.

·tûÀátka rychle rostou, zcela
v‰ak dozrávají aÏ ve 2 – 3 letech

ZáleÏí jen na rozhodnutí chovatele, zda
k chovu vyuÏije i psa NO APTO. Psi, kteﬁí nejsou rentgenováni, nemohou získat
titul na klubové v˘stavû. Tímto naﬁízením
se klub snaÏí pﬁimût co nejvíce chovatelÛ,
aby své psy nechávali vy‰etﬁit.
Na v˘stavách v zemi pÛvodu se upﬁednostÀují mohutnûj‰í typy psÛ s velkou
hlavou, v˘razn˘mi laloky a dobr˘m pohybem. Jednoznaãnû nejpopulárnûj‰í barva je Ïlutá. Mnohdy rozhodãí tolerují ne
zcela ideální postavení konãetin s ohledem na velikost a váhu psÛ.

Mateﬁská
láska

JAK¯ JE?
·panûlsk˘ mastin je pﬁedev‰ím velmi
odváÏn˘ a inteligentní. Svou úlohu hlídacího psa plní jiÏ stovky let, a to zcela spolehlivû. ProtoÏe si musel umût dﬁíve poradit i s vût‰ími ‰elmami, je to pomûrnû
samostatn˘ pes, kter˘ se jen tak nûãeho
nezalekne. Typick˘ mastin má b˘t vyrovnan˘, klidn˘, reagující na ve‰keré podnûty pﬁimûﬁenû. Hustou srst a mnoÏství volné kÛÏe dostal od pﬁírody do vínku na
pomoc v boji proti nepﬁíteli. Zbyteãnû
ne‰tûká, ale pokud se mu nûco zásadnû
nelíbí, oznámí to velmi hlubok˘m a hlasit˘m za‰tûkáním.
Mastinové mají velmi rádi svou vlastní
rodinu, pﬁedev‰ím dûti. Jsou to klidní,
nûÏní a trpûliví psi, kteﬁí se pﬁi správné
v˘chovû mohou stát ideálními spoleãníky
rodiny. Nejradûji tráví ãas v dosahu své
lidské smeãky, kterou zpovzdálí pozorují
a hlídají. Pokud jim dáte najevo, Ïe si
chcete s nimi hrát, nevynechají Ïádnou
pﬁíleÏitost. Ke v‰em dûtem se chovají velmi opatrnû, ale pﬁesto je tﬁeba u tûch
nejmen‰ích dávat pozor, aby je pes tﬁeba
mávnutím ocasu neporazil. Chtûjí-li,
abyste jim vûnovali více pozornosti, obvykle to dávají najevo podáváním své obﬁí
tlapy. Potﬁebu pohybu si z vût‰í ãásti
pokryjí na pozemku, ale je dobré nezapomínat ani na pravidelné procházky,
protoÏe kaÏd˘ pes si rád „pﬁeãte zprávy
z okolí“. Pro svou obrovskou hmotnost
nepatﬁí mastinové mezi sportovní plemena, která by mohla bûhat kilometry
u kola. Ale nejsou to neobratní psi. Jen
upﬁednostÀují procházky voln˘m tempem a na pﬁimûﬁené vzdálenosti.
Vzhledem ke své velikosti jsou vhodní na
zahradu, ne do bytu. Mají-li venku zateplenou boudu, do které se mohou schovat,
mohou b˘t bez problémÛ umístûni po
cel˘ rok venku. Zima a sníh jim rozhodnû
nevadí, naopak ji mají asi ze v‰ech roãních období nejradûji. Ale ani léto jim
neãiní Ïádné zvlá‰tní obtíÏe, mají-li
dostatek vody a místo, kam se mohou
schovat pﬁed pﬁím˘m sluncem.

DÒSLEDNÁ
V¯CHOVA JE ZÁKLAD
·panûlsk˘ mastin není vhodn˘ pro klasick˘ sluÏební v˘cvik. Základem pﬁi jeho
v˘chovû je absolutní dÛslednost. Vzhledem ke své inteligenci velmi rychle odhalí jakékoli ústupky z va‰í strany a zaãne
jich zneuÏívat. UÏ odmalinka je tﬁeba ‰tûÀátko dobﬁe socializovat, to znamená
brát ho mezi lidi, do rÛzn˘ch prostﬁedí,
zvykat ho na dotyky a manipulaci s ním.
Souãástí dobré v˘chovy je uÏ od ‰tûÀátka seznamování s jin˘mi psy. Nemusíte se
bát, Ïe pokud se mastin nechá za va‰í pﬁítomnosti hladit od cizích lidí, pﬁestane
pak doma plnit svou pﬁirozenou funkci,
tedy hlídání. To je v nûm natolik zakoﬁenûno, Ïe ho to nelze odnauãit. Postupnû
se mastin bez problémÛ nauãí ovládat
i základní povely.
Velmi kladn˘ vztah mají témûﬁ v‰ichni
„‰panûláci“ k jídlu. Jedli by poﬁád a témûﬁ
cokoli. I pro tuto jejich silnou vazbu na
potravu je tﬁeba uÏ odmalinka mastinÛm
sahat do krmení, abyste tak utvrzovali své
dominantní postavení.

NENÁROâN¯ PES
ÚdrÏba ‰panûlského mastina není nároãná. Jeho srst staãí obãas proãesat. Vyskytují se psi bez paspárkÛ, ale i s jednoduch˘mi nebo dvojit˘mi paspárky. Ty je
tﬁeba obãas zkontrolovat, zda nepﬁerÛstají (nemohou se samovolnû obru‰ovat),
a pﬁípadnû zkrátit. Samozﬁejmû je tﬁeba
ãistit obãas u‰i. Kromû problémÛ s pohybovou soustavou, které se mohou u nûkter˘ch jedincÛ vyskytnout a které jsou
typické pro v‰echna obﬁí plemena, je ‰panûlsk˘ mastin zdravé, zatím nepﬁe‰lechtûné plemeno, které netrpí Ïádn˘mi v˘razn˘mi zdravotními potíÏemi.
Pozor je tﬁeba dávat na kvalitu stravy pﬁedev‰ím u ‰tûnûte a mladého psa. Musí b˘t
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UÏ na
dvoumûsíãních
‰tûÀatech se
dá poznat
jejich budoucí
temperament

kvalitní s dostatkem v‰ech minerálÛ, které takov˘ velk˘ pes pro zdárn˘ v˘voj kostry potﬁebuje. Vhodné je podávat i dospûlému mastinovi krmení dvakrát dennû na
vyv˘‰eném místû a po krmení mu dopﬁát
alespoÀ dvouhodinov˘ klid. Tûmito opatﬁeními zmírÀujeme riziko torze Ïaludku.
Obvyklá dávka potravy pro dospûlého
mastina závisí pﬁedev‰ím na kvalitû krmiva. Budete-li krmit granulemi takzvané.
stﬁední tﬁídy, poãítejte s tím, Ïe pes dennû seÏere okolo 800 aÏ 1000 g krmiva.

MASTINOVÉ V âR
V âeské republice je historie mastinÛ pﬁiTypická
mohutná
hlava

bliÏnû desetiletá. První pﬁedstavitelé plemene se zde objevili na poãátku 90. let,
kdy je sem pﬁivezli manÏelé Albrechtovi.
Ti pak také intenzivnû odchovávali ‰tûÀátka v chovatelské stanici Extrema (9 vrhÛ
v prÛbûhu 2,5 let). Od poãátku chovu do
dne‰ního dne bylo do âeské republiky
importováno pﬁímo ze zemû pÛvodu 10
mastinÛ, z toho 5 do na‰í chovatelské stanice. Celkem je u nás v souãasné dobû
registrováno pod âMKU pﬁes 600 ‰panûlsk˘ch mastinÛ a dal‰ích 33 jich bylo je‰tû
v zaãátcích chovu registrováno pod dal‰ími organizacemi. PrÛmûrnû se rodí 7 ‰tûÀat ve vrhu, pﬁi málopoãetn˘ch nebo naopak velmi poãetn˘ch vrzích mívají fenky
nûkdy problémy s porodem, proto je lep‰í
b˘t v kontaktu s veterináﬁem.
·panûlsk˘ mastin patﬁí pod Moloss club,
kde je podmínkou uchovnûní rentgen
kyãlí s hodnocením do 3/4, a buì bonitace, nebo absolvování národní, mezinárodní ãi klubové v˘stavy v mezitﬁídû, tﬁídû
otevﬁené nebo ‰ampionÛ se známkou
v˘born˘ ãi velmi dobr˘. Druh˘m klubem,
kter˘ sdruÏuje i majitele ‰panûlsk˘ch
mastinÛ, je Klub málopoãetn˘ch dogovit˘ch plemen psÛ.

ba poãítat s vy‰‰ími finanãními náklady.
·tûÀátko si vybírejte podle toho, jakou
preferujete povahu. UÏ na dvoumûsíãních mastinech se dá poznat jejich temperament a trochu i povaha. KaÏd˘ chovatel, kter˘ se ‰tûÀátkÛm vûnuje a tráví
s nimi ãas, by vám mûl umût poradit
vybrat správné zvíﬁe právû pro vás.
AÏ si domÛ pﬁivezete desetikilogramové
‰tûÀátko, rychle si vychutnejte tûch pár
dní, kdy ho je‰tû mÛÏete nosit v náruãí,
protoÏe v 5 mûsících uÏ budete mít doma
‰tûnû velikosti dospûlého nûmeckého
ovãáka a v jednom roce uÏ mastin spí‰e
neÏ psa pﬁipomíná malé telátko. Pﬁesto je
to stále je‰tû psí mimino, které fyzicky
i du‰evnû dozraje okolo dvou aÏ tﬁí let.
Poãítejte s tím, Ïe pokud vyjdete na procházku s tímto osmdesátikilov˘m „drobeãkem“, stanete se okamÏitû stﬁedem
pozornosti. KaÏd˘ druh˘ kolemjdoucí se
vás zeptá, co je to za plemeno nebo kolik
toho takov˘ pes seÏere.
Pﬁeji vám tedy závûrem mnoho trpûlivosti s kolemjdoucími a ‰Èastnou ruku pﬁi
Lenka Erbenová,
v˘bûru ‰tûÀátka.
www.mastinespanol.com

Standard krátce
â. standardu FCI ã. 91 / 15. 10. 1984
ZEMù PÒVODU: ·panûlsko
NÁZEV PLEMENE: ·panûlsk˘ mastin (Mastin
espanol), také mastin z Leonu (Mastin leones),
mastin z Estremadury (Mastin Extremeno),
mastin Manchy (Mastin Manchego)
CELKOV¯ VZHLED: Velk˘, tûÏk˘, vyváÏenû
stavûn˘ pes mimoﬁádn˘ch proporcí, velmi
siln˘ a svalnat˘, s kompaktní kostrou,
velkou hlavou a polodlouh˘m osrstûním
VELIKOST: Smûrem nahoru neomezená,
pﬁednost se dává vût‰ím harmonicky stavûn˘m
exempláﬁÛm, minimální v˘‰ka psÛ 77 cm, fen
72 cm. Psi bûÏnû pﬁesahují 80 a feny 75 cm.
ZBARVENÍ : Rozdílné, pﬁiãemÏ
jednobarevnosti - Ïlutá, lví barva, ãervená,
ãerná, vlãí ‰eì a jelení ãerveÀ - se dává
pﬁednost. I kombinované barvy jako Ïíhání,
s bíl˘m límcem nebo skvrnité.
OSRSTùNÍ: Silné, husté, hrubé, polodlouhé,
hladké na celém tûle aÏ po prsty nohou.
UÎITÍ: Ochránce pozemkÛ a stád
KONTAKTNÍ ADRESA: Moloss Club CZ,
www.moloss.cz, e-mail: moloss@volny.cz
Klub málopoãetn˘ch dogovit˘ch
plemen psÛ, www.kmdpp.cz,
e-mail: info@kmdpp.cz

·panûlsk˘ mastin se hodí v‰ude tam, kde
bude mít kontakt s lidmi a dostatek prostoru, aby mohl uplatnit své hlídací vlohy. Proto je ideálním psem pro rodiny
Ïijící v domû se zahradou. Je si v‰ak tﬁeba
uvûdomit, Ïe s ohledem na velikost je tﬁe-
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