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V druhé polovinû 17. století vytvofiil anglick˘ malífi
Henry Danckerts slavn˘ Ananasov˘ obraz, zachycující
krále Karla II. (1660 - 1685) s tehdy nevídan˘m plodem
v ruce a se dvûma mal˘mi, bohatû osrstûn˘mi psíky. 

rávû po tomto králi dostali psíci své
jméno, neboÈ jejich poãetná druÏina
mûla voln˘ pfiístup do Whitehallu,

Hampton Courtu i do ostatních královsk˘ch
palácÛ. Pohled do svûtov˘ch galerií ukazuje,
Ïe tento typ psíkÛ byl oblíben uÏ dlouho
pfiedtím: dûlají spoleãnost Tizianovû Ur-
binské Venu‰i, Markétû z Valois na obraze F.
Clouta, ‰panûlskému princi Filipovi na por-
trétu Velasquezovû, francouzskému králi
Ludvíku XIV. na plátnû Largillierovû, a do-
konce i slavné madame Pompadour, kterou
portrétoval Boucher. Jak je patrné, vyskytova-
li se na britsk˘ch ostrovech i na kontinentu.
Nûktefií více pfiipomínali pozdûj‰í king
Charles ‰panûly, jiní spí‰e kontinentálního
‰panûla - mot˘lka.
Do Británie se dostali z pÛvodní oblasti roz‰í-
fiení v‰ech ‰panûlÛ - ze Stfiedomofií. Pouze
není zcela jasné, zda jiÏ v miniaturizované
podobû, ãi zda k ustálení do dnes známé
podoby do‰lo aÏ na ostrovech v dÛsledku
místního chovatelského úsilí. Vyobrazení z 19.
století, vãetnû v první anglické kynologické
publikaci Sydenhama Edwardse Cynographia
Britannica z roku 1801, pfiedstavují king
Charles ‰panûly je‰tû jako typy srovnatelné
napfiíklad se souãasn˘m kfiepelákem nebo
bretaÀsk˘m ohafiem. Bez zajímavosti není ani
fakt, Ïe i pekingsk˘ palácov˘ psík byl je‰tû
poãátkem 20. století naz˘ván v ãeské odborné
literatufie „kfiepeláãek“. ZároveÀ v‰ak byli kin-
gové povaÏováni za pfiíbuzné nebo dokonce
pfiímé potomky japanchinÛ. Fuchs pfied sto
lety uvedl, Ïe Karel II. zkfiíÏil „domácí ‰panûlo-
vité kfiepeláãky s importovan˘mi japonsk˘mi
chiny“, a podot˘ká, Ïe se jich pouÏívá k honbû
na kfiepelky a koroptve se znamenit˘m v˘sled-
kem. Aãkoli to vypadá pfii pohledu na dne‰ní
jemné spoleãenské psíky nepravdûpodobnû,
jde o potomky regulérních loveck˘ch ‰panû-
lÛ. Je‰tû v polovinû 19. století byli malí ‰pa-
nûlé v Anglii bûÏnû pouÏíváni k lovu jako slí-
diãi a jejich vzhled nebyl zdaleka tak jednotn˘
a vyhranûn˘ jako pozdûji. Rozli‰it ostrovní
‰panûly od kontinentálních nebylo prakticky
moÏné. Situace se zaãíná v˘raznûji mûnit aÏ
od poloviny 19. století, kdy se do módy dostá-
vají malí ‰panûlé s typicky kulatou hlavou,
zkrácenou ãenichovou partií a nepomûrnû
velk˘ma oãima. Tedy pfiesnû takoví, jací podle
názoru chovatelÛ loveck˘ch ‰panûlÛ mezi
jejich psy vÛbec nepatfiili. Angliãtí toy ‰panû-
lé jsou dnes reprezentováni dvûma samostat-
n˘mi plemeny, king Charles a kavalír king
Charles; li‰í se kromû velikosti v podstatû jen
tvarem, délkou ãenichové partie. Souãasné
barevné variety byly je‰tû do dvacát˘ch let
minulého století uvádûny jako samostatné
druhy, vedle king Charlese tedy ruby-‰panûl,
blenheim-‰panûl a prince-Charles ‰panûl.

Michal Císafiovsk˘

PKING CHARLES ŠPANĚL
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Do âech se king Charles ‰panûlé
dostali pomûrnû pozdû; na snímku
z roku 1911 je pes „vychovan˘
paní Mafienkou Poberovou, 
chotí fieditele závodu Canisport
v Praze nad Klamovkou“

Velmi vzácná reprodukce
slavného Ananasového
obrazu, kter˘ je dnes
zfiejmû souãástí soukromé
sbírky. Slova Václava
Fuchse o spfiíznûnosti
s japanãinem se zdají 
velmi pravdûpodobná.

Ani na britsk˘ch
ostrovech nebyl

o king Charles
‰panûly pfied
sto lety pfiíli‰

velk˘ zájem. Na
poãátku 20. let

uãinila mnoho
pro obnovu

jejich obliby
chovatelka J. F.
Worsleyová ze

skotského
Edinburghu; od

roku 1926 se
její chov opíral

zejména
o trikolorního

psa Schuberta
of the Lyrics 
(na snímku)

a Laird of the
Chimes ve

zbarvení
blenheim.

Je‰tû dosti „loveãtí“ 
king Charlesové právû si

hrající s Ïábou na obrazu
Christophera Piersona

(19. st.).

Skupina king CharlesÛ z chovatelské stanice Ashtonmore paní Raymond-Mallockové z Brightonu; snímek je 80 let star˘
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