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VZÁCNÁ PLEMENA PSÒ

Italsk˘ spinone

Spinone
má masivní
ãenich
s pﬁevisl˘mi
pysky
a s vousem
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PLEMENA PSÒ

Italsk˘ spinone

Myslitel s širokým srdcem
B˘vá oznaãován jako myslitel, gentleman v koÏichu nebo psí dûdeãek. UÏ
z pestré palety nejrÛznûj‰ích pﬁízvisek je jasné, Ïe se jedná o jedineãné
plemeno. A italsk˘ spinone skuteãnû je pes mimoﬁádného zjevu i povahy.

J

e ﬁazen mezi ohaﬁe, ale s typick˘m
ohaﬁem, jak si ho vût‰inou pﬁedstavujeme, má na první pohled
spoleãného jen málo.

Pro spinona to byla hraãka. Vzrostlé kﬁoviny, neprostupné baÏiny, ba ani rozsáhlé
nezregulované vodní plochy nebo toky
pro nûj nebyly pﬁekáÏkou. Jeho srst
a robustní stavba tûla ho dobﬁe ochránily. Od spinona se nikdy neÏádala omraãující rychlost, ale mnohem víc vytrvalost,
dÛkladnost a rozváÏnost.

Ply‰ák i lovec

Je vût‰í
a mohutnûj‰
í neÏ bûÏní
evrop‰tí
ohaﬁi

Foto Martin Smrãek, Ivana Letková

TûÏkoodûnec
Ani stopy po líbivé eleganci, ‰tíhlosti
a jasnosti linií nûmeck˘ch nebo maìarsk˘ch ohaﬁÛ. Italsk˘ spinone ve srovnání
s nimi pﬁipomíná spí‰e tûÏkoodûnce. Je
v˘raznû vût‰í, mohutnûj‰í, silnûj‰í a pÛsobí tûÏkopádnûji. Italská ‰lechta s podobn˘mi psy lovila uÏ ve 14. století. Dnes je
pokládáme za pﬁedchÛdce modernûj‰ích
drsnosrst˘ch ohaﬁÛ, tﬁeba i na‰eho ãeského fouska. Blízce spﬁíznûn˘ zﬁejmû bude
s hladkosrst˘m italsk˘m ohaﬁem, s nímÏ
má podobnou stavbu tûla.
Kdo v‰echno se na dne‰ní podobû italského spinona podílel, se dnes uÏ stûÏí
dopátráme. Hovoﬁí se o star˘ch italsk˘ch
honiãích typu segugia, o francouzsk˘ch
grifonech, ale také o drsnosrst˘ch pasteveck˘ch psech z Itálie a nûkdy dokonce
i o pﬁikﬁíÏení svûtl˘ch molossoidních psÛ
typu mastifa, které v‰ak není pﬁíli‰ pravdûpodobné.
Staﬁí Italové ov‰em dobﬁe vûdûli, proã
mají jejich psi vypadat právû tak, jak vypadali. V dávn˘ch dobách, kdy lesy byly
hlub‰í, hou‰tiny hust‰í a vÛbec celá pﬁíroda neproniknutelnûj‰í neÏ dnes, byli
zapotﬁebí psi, kteﬁí by se dokázali bez
úhony prodrat jakkoliv tûÏk˘m terénem.

Od moderních ohaﬁÛ se italsk˘ spinone
li‰í nejen vzhledem, ale i povahou. Oproti
nim je v˘raznû klidnûj‰í (i kdyÏ mladá zvíﬁata b˘vají nûkdy bouﬁlivá), v dospûlosti
doma mÛÏe pÛsobit nûkdy aÏ flegmatick˘m dojmem. Ov‰em v pﬁírodû rychle
oÏívá, sv˘m typicky dlouh˘m, jakoby unaven˘m klusem se dokáÏe, kdyÏ má proã,
pohybovat pﬁekvapivû rychle. Stává se
z nûj pak soustﬁedûn˘ lovec, kter˘ je
dostateãnû aktivní a pozorn˘, ale nikdy
zbrkl˘. Není to nezvladateln˘ ‰tváã v‰eho
Ïivého, pokud se mu dostane pﬁimûﬁené
v˘chovy, i venku b˘vá docela dobﬁe ovladateln˘ a ochotn˘ naslouchat pﬁáním
svého pána. Strojovû rychlé a pﬁesné
plnûní pokynÛ v‰ak od nûj oãekávat nelze, u vût‰iny jedincÛ se projevují i jisté
rysy tvrdohlavosti.

·tûÀata z prvního vrhu na Slovensku

Spinoni pÛsobí témûﬁ
flegmatick˘m dojmem

Doma italsk˘ spinone mÛÏe pÛsobit
dojmem dobromyslného ply‰ového médi.
A zdání v tomto pﬁípadû ani tak moc
neklame. Patﬁí k tûm typÛm psÛ, kter˘m
se do srdce vejde obraznû ﬁeãeno cel˘
svût. B˘vá pﬁátelsk˘ vût‰inou ke v‰em
lidem bez rozdílu, známé i neznámé
radostnû pﬁivítá a zahrne láskou. Dobﬁe
se sná‰í s ostatními domácími zvíﬁaty.
Je to sice velk˘, ale veskrze pﬁátelsk˘
a mil˘ tvor, kter˘ si zvlá‰tû v mládí rád
hraje s jin˘mi psy, i kdyÏ vût‰inu z nich
v‰echny „pﬁeválcuje“ svou neohrabanou
silou a znaãnou vahou. CoÏ ostatnû dost
ãasto aplikuje i na náv‰tûvách.
PﬁestoÏe má italsk˘ spinone povahu
domácího mazlíãka, du‰í stále zÛstává
v prvé ﬁadû loveck˘m psem. Má v‰estranné vlohy a je také v‰estrannû vyuÏiteln˘.
Nad‰enû za kaÏdého poãasí vyráÏí do pﬁírody a velmi uvítá, kdyÏ mu jeho pán
poskytne alespoÀ základní loveck˘ v˘cvik.

Proã spinone?

Proã je jich tak málo?

Toto slovo oznaãuje v ital‰tinû nûco
pichlavého, bodlinatého. Není zcela
pﬁesnû jasné, zda se název „spinone“
vztahuje k typu srsti tohoto psa,
nebo spí‰e ke skuteãnosti, Ïe byl
pouÏíván v tûÏko prostupn˘ch
terénech, ãasto pln˘ch trní.

TûÏko ﬁíci, proã se tak sympatické, zajímavé a jedineãné plemeno v Evropû
nikdy pﬁíli‰ neroz‰íﬁilo. Pro vût‰inu lovcÛ
je asi pﬁíli‰ mohutn˘ a neobratn˘, jako
rodinn˘ pes zase trochu moc velk˘. Do
bytu ve mûstû se moc nehodí. Je ho v‰ude plno, mívá stále mokré vousy, ze kter˘ch mu tu a tam ukápne slina, a na své
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Italsk˘ spinone

Mohutn˘, ale
harmonicky
stavûn˘ pes
kvadratického
tûlesného
rámce

Narodilo se sedm krásn˘ch
zdrav˘ch ‰tûÀátek

pﬁírody. DokáÏe b˘t skvûl˘m spoleãníkem
a kamarádem dûtí, je oddan˘, inteligentní
a také má mimoﬁádnû dobr˘ nos. Je to
hodnû, je to málo?

První vrh na Slovensku
V rámci na‰í republiky k odchovu spinonÛ
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dosud nedo‰lo. Toto plemeno k nám uÏ
sice dovezeno bylo, ale jednalo se o ojedinûl˘ dovoz, kter˘ se nestal základem chovu. NejbliÏ‰í vrh spinonÛ se tedy uskuteãnil letos na jaﬁe na Slovensku. Na bliÏ‰í
okolnosti jsme se zeptali paní Ivany
Letkové z Dolan (cynopolis@cynopolis.sk.)
„Prvého spinona – fenku som doviezla
z krajiny pôvodu, z Talianska, v roku
2002. Po dvojnásobnom neúspe‰nom
nakrytí v Holandsku a Taliansku som sa
rozhodla minul˘ rok priviezÈ ‰teÀa-psíka
(Ludstar Bartolomeo), taktieÏ z Talianska
od úspe‰ného chovateºa Michele Ivaldiho. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako
velmi správne, pes je ‰piãkov˘ v povahe aj
v exteriéri (do veku 13 mesiacov získal
6x CAJC, 6x BOB, 1x r. BIS Junior, 1x
r. BOG, 1x 3. miesto v BOG, Junior ‰ampion Slovenska) a navy‰e moju fenku
Tata di Bunarii aj napriek mladému veku
bez problémov nakryl. Z tohoto spojenia
sa 22. 4. 2006 narodilo 7 krásnych zdrav˘ch ‰teniatok.
Neviem, preão je toto plemeno za hranicami Talianska tak zriedkavé. Je to absolútne v‰estrann˘ poºovn˘ pes, milujúci
parÈák a nenároãn˘ spoloãník rodiny, navy‰e veºmi atraktívneho vzhºadu. Mimo
krajiny pôvodu je roz‰íren˘ hlavne v USA

a Anglicku, niekoºko nad‰encov má
v Holandsku, Belgicku a Nemecku a zaãína sa roz‰irovaÈ v ·kandinávii. V rámci
âiech, Slovenska, Rakúska a Poºska je
Lea Smrãková
toto prv˘ vrh.“

V kostce
PÒVOD: Itálie
CELKOV¯ VZHLED: Velk˘, mohutn˘,

pﬁitom v‰ak harmonicky stavûn˘
drsnosrst˘ pes kvadratického rámce,
masivní ãenich s pﬁevisl˘mi pysky
a s vousem, zavû‰ené trojúhelníkové
u‰i, prostorn˘ hlubok˘ hrudník
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka
psÛ 60 –70 cm, fen 58 – 65 cm,
hmotnost asi 30 – 40 kg
SRST: Hrubá, drátovitá,
lehce zkadeﬁená
ZBARVENÍ: Bílé s oranÏov˘mi nebo
hnûd˘mi skvrnami, také hnûd˘ bûlou‰
CHARAKTERISTIKA: Vyrovnan˘,
pomûrnû klidn˘ a dobromysln˘
pes s vynikajícím ãichem
ZVLÁ·TNÍ NÁROKY: Vyhovuje
mu ubytování venku,
potﬁebuje velk˘ prostor
ROZ·Í¤ENÍ: Vzácné plemeno, bûÏnûj‰í
je jen v Itálii, ve Velké Británii a v USA

Foto Martin Smrãek, Ivana Letková

srsti domÛ donese spoustu ‰píny. TakÏe
nic pro úzkostlivé hospodyÀky. Ani ke
hlídání ãi k obranû se nehodí, stejnû jako
pro bûÏné psí sporty. Potﬁebuje ov‰em
mít kolem sebe opravdu velk˘ (a radûji
dobﬁe oplocen˘, protoÏe lovecké vlohy
v nûm stále dﬁímají) pozemek, tolerantní
a citlivé lidi, kteﬁí rádi a ãasto vyráÏejí do

