PRACOVNÍ STANDARD BRACCO ITALIANO A SPINONE
Pracovní standard je společný pro obě plemena. Tam, kde jsou
rozdíly v požadovaných povinnostech, hlavní charakteristiky
Spinone jsou barevně odlišené.
Jednotný pracovní standard
Způsob běhu je dlouhý, rychlý klus, připouští se i několik
fází cvalu, ale to musí být opravňováno objektivními
skutečnostmi. Ale předepsaný (povinný) způsob běhu - pokud se
jedná o čichovou otázku - tak je to klus. Je to způsob běhu
živý, čilý a vydatný, který se odehrává téměř pořád po
úhlopříčkách - ty jsou přímočaré, rovní, dlouhé asi 100 metrů,
nebo i více, jsou dobře prostorné - a jsou přiměřené vzhledem
k terénu, který se prohledává.
Klus spinonů je typický také, jestliže vznikne z dlouhé chůze,
relativně více střídmé (mírněné rytmicky uzavřené ostrý). Je
evidentní, že jejich starostí při čichovém úkolu je na
nejvyšším stupni řešení různých problémů, které u velkých
"tryskáčů" je dáno téměř instinktem - toto u nich žádá
bleskově zapnout složitý duševní proces.
Pečlivé hledání je rozveseleno příčným (šikmým) pohybem, který
má formu téměř jako pokračování ocasu. Držení těla je dobře
vzpřímené s krkem, mírně nataženým, aby hlava psa byla nahoře.
Výraz hledání u Spinone má spojitost s jeho hrubostí
(nevycválaností rustikálnost) a vyjadřuje vlohy loveckého psa (psa
vhodného do leče). Proto je povoleno, aby jeho hledání bylo spěšné
(pohotové), pes musí prozkoumat celý prostor, který má k
dispozici, nepromešká žádnou možnost (úspěšného vedlejsiho)
ověření své práce.
Z důvodu relativně krátkého krku, během hledání je hlava
Spinone méně pohyblivá, nosní partie mírně (převyšují šikmý
nakloněný) linii hřbetu.
Když vstoupí do prostoru, kde se lehce začíná šířit pach postupně zpomalí běh a stoupne si - s velkou opatrností směrem k předpokládanému původu pachu a s velkou opatrností
(rozvahou) má hlavu vysoko tak, jak bylo výše popsáno, bez
jiných projevů, uši vztyčené na maximum a ocas nehnutě nesený,
mírně pokleslý. Všimne-li si, že se jedná o planý poplach,
beze všeho pokračuje, znovu nasadí držení těla a obvyklý běh.
Jestliže si přesto všimnou, že je šířící se pach dovedl až ke
zvěři, většinou zpomalí a opět zpomalí až tak, že poslední
kroky jsou velmi pomalé, a prozkoumá tak, že než položí tlapu
na zem, tak to trvá delší dobu, je to z důvodu obavy, aby
neudělal hluk. Když se zastaví a strne (ztuhne) ocas se jim
mírně vztyčí. Tento ocas je při vystavování a při hledání
nesen vodorovně, nebo lehce nahoru nebo lehce dolů. Držení
těla - jako celek - je ušlechtilé, velkolepé, obezřetné,
pozorné, ale klidné, dobře vztyčené a lehce natažené dopředu,
krk trochu ztuhlý a hlava vztyčená, s nosní partií natočenou

směrem dolů (asi 30 pod horizontem).
Uši Spinone, tím, že jsou méně schopny se vztyčit, než jak je
to u Bracco italiano - jsou mimicky méně (výrazné výrazové).
Jestliže během hledání je prostor překřížen nějakým pachem,
který ho přesvědčí o přítomnosti zvěře, okamžitě zpomalí a
jeho držení těla je stejné jako při vystavování - pouze s
krkem trochu více natočeným a s ocasem trochu níže svěšeným.
Postupně zpomalí - jak je výše popsáno - stále sledujíce směr,
který vede ke zvěři. Občas této AKCI předchází krátké
zastavení, ale to není žádoucí.
Když potom ucítí nečekaný závan pachu ze závětří, prudce se
zastaví a zůstanou vícekrát strnulí, nebo s končetinami mírně
ohebnými (pružnými) a s hlavou natočenou směrem ke zvěři.
Výjimečně se přikrčí do zkroucené pozice. Když se zvěř pokouší
zachránit se úprkem, Bracco italiano + Spinone ho vedou na
vítr, směrem k (..........)pachu. Dají se do pohybu velmi, velmi
postupně. Pokračují ta s nejvyšší opatrností, udržujíce se
stále v napětí, jako při vystavování. Takto opakují - celkem
vzato - děj ......., který je velmi obezřetný, ale rozhodný,
bez váhání.
Je evidentní, že ovládá prostor směrem k šířícímu se pachu a
udržují si, jak je to nejvíce možné, stále stejný odstup
(rozestup) od zvěře. Toto ovlivňuje jejich postoupení a také
postoupení zvěře. a když je tato zvěř podpořena speciálními
podmínkami terénu a uprchne bezhlavě rychle, umí ukázat, že
nakonec ta opatrnost, která ho charakterizuje, jim nezabraňuje
být houževnatými a ostrými pronásledovateli. V tomto případě,
uslyšíte eventuálně nepředvídaně ze závětří uprchlou zvěř,
mohou přijít a setkat se s ní a případně mohou náhle a
nedočkavě vystavit.
...... přemýšlivá a hodí se, kromě jiného, že se práce dá
upravit na více různých případů (možností, příležitostí), děj se může
zkrátit podle nejlepších podmínek pro zvěř. Výše popsaná
činnost se dá zkrátit (zúžit) - záleží na okamžitém prostředí,
situaci a momentální potřebě.
Obzvláště všestrannými je činí jejich vůle - vůle pracovat s
jakýmkoli typem zvěře a v jakémkoli terénu.
Zvláštní (výjimečné rozčilujici) pro výkon Spinone a to, co
zvelebí a pozvedne celkový dojem je, když bude pracovat v
přehledném, rustikálním prostoru a terénu.

