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PORTRÉT PLEMENE

Skrznaskrz mil˘

Kavalír king Charles španěl
Pokud vÛbec existuje plemeno psa, jemuÏ se nedá nic vytknout, pak je to 
pravdûpodobnû kavalír king Charles ‰panûl. AlespoÀ znalci tohoto plemene tvrdí, 
Ïe na kavalírech bylo od‰lechtûno úplnû v‰echno, co by na psu mohlo b˘t nepfiíjemné.

Kavalífii jsou
extrémnû
pfiizpÛsobiví
a je s nimi
snadné
pofiízení
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fiedky kavalírÛ údajnû mají b˘t
francouz‰tí a ‰panûl‰tí loveãtí psi.
Tito malí veselí ‰panûlé patfií

k nejstar‰ím anglick˘m plemenÛm. Po
dlouhá staletí si dokázali získávat srdce
nikoliv jen prostého lidu, ale i vrchnos-
ti, lidí „s modrou krví". Jen málokdo
v‰ak ví, Ïe bez energického nasazení
jistého Ameriãana by dnes moÏná
vÛbec neexistovali. 
Pan Eldridge byl nejenom velk˘m
milovníkem psÛ, ale také nad‰en˘m
pfiíznivcem umûní. Na plátnech sta-
r˘ch mistrÛ odhalil malé psíky, jejichÏ
apartní vzezfiení mu uãarovalo. Byl to
pfiedev‰ím Anthonis van Dyck (1599 -

1641), jenÏ mimo jiné vytvofiil slavn˘
obraz Nejstar‰í dûti Karla I., kdo ve
svém díle zvûãnil mnoho psÛ a inspi-
roval Eldridge k cestû do Anglie, kam
se vydal tyto malé okouzlující spoleã-
níky hledat. Ale to, co na‰el, mûlo jen
málo spoleãného s psíky ze star˘ch
pláten. Jednalo se o king Charles ‰pa-
nûly, jejichÏ krátké nosíky neodpoví-
daly pfiedstavám umûnímilovného
Ameriãna Pátral dále a zjistil, Ïe ve
vrzích teì uÏ jen krátkonos˘ch spole-
ãensk˘ch psíkÛ se tu a tam objevují
také „dlouhonosá“ ‰tûÀata. K radosti
a velkému pfiekvapení chovatelÛ zaãal
muÏ ze zemû neomezen˘ch moÏností

vykupovat za nemalé obnosy právû
tato „nestandardní“ zvífiata.

Vzpomínka na slavné doby
Brit‰tí chovatelé se v‰ak záhy upamato-
vali na slavné dûjiny psÛ, které done-
dávna pokládali za netypové a neÏádou-
cí. KoneckoncÛ byl to právû  tento star˘
typ, kter˘ po dlouhá staletí budil zájem
a rozruch. Aãkoliv vyslovenû módními
se tito psi stali teprve za krále Karla I.
(1625 – 1649) a Karla II. (1660 – 1685)
z rodu StuartovcÛ, zmínky o existenci
plemene nalezneme jiÏ ve vyobrazeních
z 9. století. Má se za to, Ïe první pfied-
chÛdce plemene do Británie dovezli
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Keltové a pouÏívali je pro lov se sokoly
a slídûní. Také stfiedovûká lyrika minesen-
grÛ, zvlá‰tû jejich písnû, obsahují zmínky
o mal˘ch skvrnit˘ch psech, z nichÏ se
pomalu ale jistû stávali miláãci svûta
dvorních dam. Mnohá vyobrazení z Man-
nského rukopisu ukazují vzne‰ené dámy
drÏící v náruãí pejska velmi se podobají-
cího dne‰ním kavalírÛm. 
Na poãátku renesance do‰la obliba tûch-
to mal˘ch ‰panûlÛ skuteãného vrcholu.
U dvora si jich cenili jako pfiíjemn˘ch
spoleãníkÛ a v prÛbûhu obou následují-
cích staletí zaãalo po „hraãkách“ aristo-
kracie po‰ilhávat také mû‰Èanstvo. Kdo
chtûl b˘t ‰ik, musel zkrátka vlastnit „toy
‰panûla“. Zjevnû nastala nová éra, která
ov‰em byla nastartována zájmem z No-
vého svûta. Angliãtí chovatelé jsou flexi-

bilní. Znovu zaãali cílenû chovat trpasliãí-
ho ‰panûla s dlouh˘m nosem. V roce
1945 úspû‰nû prosadili, Ïe byl uznán
jako samostatné plemeno. 

Skuteãnû kouzeln˘
Od té doby uplynulo uÏ více neÏ pÛl sto-
letí a dnes lze oprávnûnû tvrdit, Ïe malí
kavalífii dokázali zaujmout v lidsk˘ch srd-
cích své pevné místo. Jsou povaÏováni za
milé a pfiizpÛsobivé - zkrátka za ideální
rodinné psy. „Kavalífii jsou naprosto nea-
gresivní. Je‰tû nikdy jsem nezaÏila, Ïe by
nûkter˘ z nich nûkoho pokousal nebo se
nûjak jinak nepfiístojnû choval,“ uji‰Èuje
Ingeborg Ascheová (72), která psy chová
uÏ 50 let a posledních deset let se specia-
lizuje právû na kavalíry king Charles ‰pa-
nûly. Podle jejích zku‰eností jsou tito
malí ‰panûlé vyslovenû snadno vychova-
telní a nesmírnû mírumilovní. A ov‰em
také citliví. „Stavím porodní bednu s mat-
kou a ‰tûÀaty vÏdy nejménû na t˘den ve-
dle své postele. Nûkolikrát za noc vstanu,
abych se ujistila, Ïe je v‰echno v pofiádku.
Moje blízkost dûlá fence dobfie,“ fiíká cho-
vatelka. Má to ov‰em také druhou strán-
ku mince: „Mimo jiné to znamená, Ïe na
dovolenou nikdy nejedu bez psÛ. Pfied
ãasem jsem zkusila nechat jednu fenku ve
velmi dobrém psím penzionu. Pokus se
totálnû nezdafiil. Bûhem mé nepfiítom-
nosti prakticky nejedla a ve spánku se
zaãala pomoãovat. Ve dne se odmítala
vyprázdnit. Nûco takového bych uÏ své-
mu psu nikdy neudûlala,“ fiíká Ingeborg
Ascheová. 

PfiizpÛsobivost
Ov‰em pokud jde o zásadní zmûnu, tedy

zvykání si na nov˘ domov a majitele, zdá
se, Ïe kavalífii jsou  pfiece jenom ménû
problematiãtí neÏ mnoho jin˘ch plemen.
„Dokonce i kdyÏ zaÏijí zmûnu majitele
v pokroãilej‰ím vûku, po nûjakém ãase si
zvyknou a se sv˘mi nov˘mi lidmi se cítí
dobfie,“ fiíká zku‰ená chovatelka.
Samozfiejm˘m pfiedpokladem ov‰em je,
Ïe se jedná o domov pro kavalíra vhodn˘.
Na to kladou seriózní chovatelé velk˘
dÛraz i pfii prodeji ‰tûÀat. Tito pfiátel‰tí
psi sice k tomu, aby se cítili dobfie, uÏ
nepotfiebují zámek ani vlastní park, ale
v malém bytû uprostfied mûsta neb˘vá
nûkdej‰ím loveck˘m psÛ právû nejlépe.
Pokud ov‰em jejich majitelé nejsou vyslo-
venû aktivní a nûkolikrát dennû s nimi
nevyráÏejí do prostfiedí, které je pro psy
atraktivní. 

Lechtivá minulost
Leckter˘ milovník plemen by sice radûji
nechtûl o této choulostivé etapû v karié-
fie kavalírÛ zhola nic sly‰et, ale my se jí
nevyhneme: minulost tûchto pejskÛ  pro-
kazatelnû smûfiuje i do domÛ s ãervenou
lucernou. Aãkoliv vût‰ina toy ‰panûlÛ
mûla domov v kruzích s modrou krví,
tû‰ilo se plemeno velké oblibû také v úpl-
nû jin˘ch vrstvách: své srdce vûnovalo

Standard krátce
ZEMù PÒVODU: Anglie
STANDARD FCI: ã.136 d, skupina 9
(spoleãenská plemena)
VELIKOST: Standard pfiesnou velikost
neudává; nemûla by v‰ak b˘t vy‰‰í
neÏ 35 cm v kohoutku
HMOTNOST: 5,4 – 8 kilogramÛ
ZBARVENÍ: Blenheim (ka‰tanovo-
bílé), trikolor (ãerno-bílo-tfiíslové),
black and tan (havraní ãerÀ
s tfiíslov˘mi odznaky), ruby (ãervené)
SRST: Dlouhá, hedvábná, ne
kudrnatá, lehké zvlnûní je 
pfiípustné. Netrimuje se.
CELKOV¯ VZHLED: Îiv ,̆ 
pfiesto vyrovnan˘ a líbezn˘
CHARAKTER: Miluje dûti, sportovní,
vesel ,̆ sná‰enliv ,̆ má rád vodu,
odoln˘ vÛãi nepfiízni poãasí; rodinn ,̆
spoleãensk˘ a doprovodn˘ pes
DÉLKA ÎIVOTA: 
10 aÏ 12 let, nûkdy i déle
KONTAKT: 
Cavalier King Charles Spaniel 
klub âech, Moravy a Slezska
http://www.cavalierclub.wz.cz/
KLUB CHOVATELÒ KAVALÍR A KING
CHARLES ·PANùLÒ -
http://www.kavalir-king-klub.org

Tomuto ‰tûnûti je teprve nûkolik
t˘dnÛ, ale uÏ pfiesnû ví, co chce
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S kavalírem
se na vás
nebudou
dívat skrz
prsty ani
v luxusních
hotelích
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tûmto okouzlujícím psíkÛm mnoho pro-
stitutek a dokonce je cílenû pouÏívaly pfii
v˘konu své práce: v oknû sedící trpasliãí
‰panûl signalizoval, Ïe domácí paní
momentálnû nemá Ïádnou náv‰tûvu.
Podobnou funkci mûli porcelánoví ‰pa-
nûlé, ktefií byli  jako tajné znamení  rov-
nûÏ stavûni do oken. 

Pfiená‰ejí sympatie
Dne‰ní milovníci kavalírÛ se pobavenû
pousmûjí nad exkurzem mezi ãervené
lucerny a jsou rádi, Ïe tito silní malí psi
jsou uÏ dávno zase spí‰e „gauãáky".
Kavalífii mají jednu nepopiratelnou
v˘hodu: s tûmito hrav˘mi, zábavn˘mi
a na ãlovûka extrémnû vázan˘mi psíky
prakticky nikdy nenarazíte. Naopak: vût-
‰inou na nû lidé reagují velmi pozitivnû.
DokáÏou vzbuzovat sympatie a pfiená‰et
je z ãlovûka na ãlovûka, ba dokonce se
z nich mÛÏe vyklubat úãinn˘ prostfiedek
pfii navazování vztahÛ s druh˘m pohla-
vím. VÏdyÈ kdo by dokázal odolat milému
ãlovûku s tak sympatick˘m pejskem!
A je pfiitom vlastnû úplnû jedno, které ze
ãtyfi pro plemeno typick˘ch zbarvení
onen pejsek zrovna má: rozli‰ujeme bar-
vy blenheim, trikolor, black and tan
a ruby. Zbarvení blenheim má ka‰tanovû
hnûdé skvrny na bílém podkladû. Partie
na ãele by mûla b˘t opticky dobfie rozdû-
lená. Velmi cenûné jsou kosoãtverce nebo
spoty mezi u‰ima. Jejich pÛvodem se
zab˘vá jedna historická anekdota: Lady
Sarah, manÏelka kníÏete von Marlbo-
rough, pr˘ byla bûhem váleãného taÏení
svého muÏe tak nervózní, Ïe palcem stále
nervóznû tlaãila na hlaviãku svého „toy
‰panûla“. Právû tím pr˘ vznikl spot
u blenheim ‰panûlÛ. Nu, Charles Darwin
by se asi divil, ale zní to roztomile. âerno-
bílá skvrnitost s tfiíslov˘mi odznaky je

oznaãována jako zbarvení trikolor.
Tfiíslová barva by mûla b˘t vidût nad oãi-
ma, na lících, ve vnitfiní oblasti u‰í a kon-
ãetin jakoÏ i pod kofienem ocasu. Black
and tan oznaãuje ãerné zbarvení, které je
pfieru‰ováno tfiíslov˘mi znaky nad oãima,
na lících, uvnitfi u‰í a pod kofienem ocasu.
Bílé odznaky u nich standard nepfiipou-
‰tí. Ruby je nádhernû záfiivá ãervená, jeÏ
nesmí b˘t v Ïádném pfiípadû naru‰ována
odznaky jiné barvy.

Snadná péãe
Vzhledem k tomu, Ïe srst kavalíra není
pfiíli‰ bohatá, nedá mnoho práce. To by
mohlo vyhovovat zvlá‰tû star‰ím lidem,
ktefií uÏ nemají dost energie na to, aby
dennû bojovali s hrozícím plstnatûním
srsti. PrÛmûrná délka Ïivota zdravého
kavalíra je kolem dvanácti let. Pfiirozenû
existují také zástupci plemene, ktefií se
doÏili vûku podstatnû vy‰‰ího. PfiibliÏnû
od desátého roku b˘vají na vût‰inû kava-
lírÛ patrné pfiíznaky stárnutí. Potfiebují

více klidu, zhor‰uje se jim zrak a sluch
a je tfieba jim vûnovat péãi a pozornost,
jaká náleÏí starému psu. Do ní patfií peã-
livá péãe o chrup (zv˘‰ené nebezpeãí
zánûtÛ dásní atd.) a také podávání dávek
lehce stravitelné potravy nûkolikrát za
den. V tomto ohledu se kavalífii nijak
neodli‰ují od jin˘ch plemen psÛ. 

Gabriele Metzová
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Seriózní chovatelé kladou nejvût‰í
dÛraz na správnou socializaci

Varieta blenheim patfií
k nejoblíbenûj‰ím 

Plemeno bylo
stvofieno tak,
aby lidem
pfiiná‰elo jen
a jen radost.
Docela se mu
to dafií...
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