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PORTRÉT PLEMENE

Milá svéhlaviãka s loveck˘mi ambicemi

Anglický
kokršpaněl

Angliãtí kokfii pravdûpodobnû navazují na staré ‰panûlské ptaãí psy. Patfií
k nejstar‰ím znám˘m plemenÛm psÛ vÛbec. Oblast vyuÏití tûchto chytr˘ch mal˘ch
BritÛ zahrnovala odjakÏiva pfiedev‰ím lov. K jeho siln˘m stránkám patfiila a dodnes
patfií nadháÀka, tiché sledování stopy, vynikající aportovací schopnosti i práce 
na pobarvené stopû. Ale své uplatnûní si uÏ kokr‰panûl na‰el i jako vyhledávaã
omamn˘ch látek na nádraÏích a leti‰tích. UmoÏnil to jeho vynikající ãich. 

Vût‰ina
kokr‰panûlÛ
má pfiátelsk˘,
nekompli-
kovan˘ vztah
k dûtem
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amozfiejmû profil tohoto oblíbené-
ho plemene by nebyl úpln˘, kdyby-
chom se nezmínili, Ïe je také vhod-

n˘m rodinn˘m psem. VÏdyÈ právû to
zaji‰Èuje kokrovi takovou oblibu a setrva-
lé místo na pfiedních místech Ïebfiíãku
nejoblíbenûj‰ích psích plemen. 
Milovníci anglick˘ch kokr‰panûlÛ oce-
Àují pfiedev‰ím jejich pfiítulnost a tem-
perament. Jsou to hravá stvofiení, ze kte-
r˘ch vyzafiuje veselí a dobrá nálada.
DokáÏou lidem rozjasnit Ïivot a uãinit
ho o nûco bohat‰ím.
Ano, jsou tu také urãité mínusy, to nelze
popfiít: málokter˘ pes dokáÏe vrhat tak
dojemné pohledy, kdyÏ jde o získání
chutného sousta, proto mívají kokfii
úspû‰nou bilanci, jejímÏ dÛsledkem
b˘vá nezdravé pfiibírání na váze. Na dru-
hé stranû je takové Ïebrání jen a jen vûcí
v˘chovy. A dÛslednû vychovaní by kokfii
b˘t v kaÏdém pfiípadû mûli. Mívají totiÏ
sklon stavût se do ãela rodiny a podob-
n˘m tendencím by mûla b˘t zavãas uãi-
nûna pfiítrÏ. 

START S P¤EKÁÎKAMI
Rozeznat dnes od sebe ‰panûly a setry
bez problémÛ dokáÏe vût‰ina milovníkÛ
psÛ. Nebylo tomu tak ov‰em odjakÏiva.
AÏ do 18. století byly rozdíly mezi nimi

nejasné. V Anglii pr˘ dokonce existovali
‰panûlé pouÏívaní k vystavování, jímÏ se
oficiálnû fiíkalo setfii. 
S názvem kokr se setkáváme teprve od
konce 18. století. Slovo cocker bylo odvo-
zeno od slova woodcock (= sluka lesní).
Ale ani v této dobû nebylo vÛbec jasné,
ktefií psi vlastnû pod toto oznaãení spa-
dají. „Je‰tû v polovinû 19. století byli jako
kokr‰panûlé oznaãováni také kavalífii
a king Charles ‰panûlé. Kokr zkrátka byl
kaÏd˘ ‰panûl, jehoÏ tûlesná hmotnost
nepfiekroãila dvanáct kilogramÛ,“ vysvût-
luje kynolog a autor i u nás znám˘ch
odborn˘ch knih (napfiíklad zevrubné
encyklopedie Plemena psÛ) Hans Räber.

NùCO MEZI?
Oddûlování takzvan˘ch Springing Spa-
niels v rÛzn˘ch varietách a jejich rozãle-
nûní do samostatn˘ch plemen zaãalo
teprve poãátkem 19. století. KdyÏ byl
v roce 1873 zaloÏen Kennel Club, byli uÏ
field ‰panûlé, ‰pringr‰panûlé a kok‰panû-
lé zapisováni jako samostatná plemena.
„Ze ‰pringrÛ pak vy‰la plemena jako sus-
sex ‰panûl, clumber ‰panûl, norfolk ‰pa-
nûl a black ‰panûl,“ doplÀuje Räber. 
Zpoãátku v‰ak zvlá‰tû kolem kokrÛ pano-
val trochu zmatek. Jejich typ tehdy zají-
mal jen málokoho; v‰em ‰panûlÛm pod
dvanáct kilo váhy se zkrátka fiíkalo kokfii.
To je dÛvod, proã kokr‰panûl dlouho
zÛstával jak˘msi mezistupnûm mezi pra-
covními a tzv. toy ‰panûly. 

V¯VOJ 
Tato situace se milovníkÛm a chovate-
lÛm kokrÛ pranic nelíbila. Jedním z nich
byl dr. W. W. Boulton. Právû z nûho se
stal jeden z nejdÛleÏitûj‰ích prÛkopníkÛ
plemene. Boultonova kokfiice Rhea zís-
kala ve 2. polovinû 19. století ãetná oce-
nûní na v˘stavách psÛ. Hlavou a trupem
pr˘ odpovídala vysok˘m chovatelsk˘m
nárokÛm svého majitele, jen její oãi pr˘
byly – dle v˘povûdi jejího majitele – mír-
nû vystouplé. 
Rhea dala chovu kokrÛ dal‰í dva dÛleÏité
psy: Captaina a Rose. Vítûzné taÏení kokr-
‰panûlÛ Evropou se uÏ nedalo zadrÏet.
Úplnû jinak tomu bylo se zb˘vajícími ple-

Na dne‰ním vzhledu kokrÛ se podíleli
také angliãtí setfii. Velk˘ vliv mûli
zvlá‰tû na utváfiení hlavy.

Hrdá chovatelka 
s nadûjn˘m odchovem 
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·tûÀata
kokrÛ jsou

dojemná

S
Sebevûdomá povaha a jistá

dávka tvrdohlavosti si
Ïádají dÛslednou v˘chovu
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meny ‰panûlÛ, jejichÏ popularita postup-
nû spí‰e slábla. 

TYP
„Typ kokr‰panûla se v prÛbûhu uplynu-
l˘ch sta let stále znovu promûÀoval. Na
poãátku se rozli‰ovaly dva rozdílné typy,
typ cob a typ setr,“ vysvûtluje Räber.
Kompaktnûj‰í, o nûco masivnûj‰í typ cob
byl postupem ãasu  ponûkud zatlaãován

do pozadí. Dodnes se s ním setkáváme
u ãistû ãern˘ch kokrÛ, zatímco barevní se
více pfiiklonili k typu setr,“ tvrdí Räber. 
Cituje také více neÏ sto let star˘ pfiíspûvek
z Ústfiedního listu milovníkÛ lovu a koní:
„Nov˘ typ kokr‰panûla se znovu více pfii-
bliÏuje pÛvodnímu typu. Je ménû dlouh˘
neÏ doposud upfiednostÀovan˘ v˘stavní
kokr; má také o nûco krat‰í u‰i, protoÏe
pfiíli‰ dlouhé slechy jsou pfii lovu na
obtíÏ.“ Francouzsk˘ Spaniel - Club for-
muloval své poÏadavky na kokr‰panûla
jasnû a zfietelnû: mûl by b˘t formován tak,
aby dokázal pfieskoãit trnit˘ kefi – nebo ho
podlézt. 

LINIE
V kynologii se oz˘vají hlasy, jeÏ tvrdí, Ïe
dne‰ní typ kokr‰panûla byl rozhodující
mûrou formován dvûma chovateli:
Phillipsem a Peelem. „S hnûd˘m field ‰pa-
nûlem Luckym Traveller nakryli fenku
z Bowdlerovy linie a podafiilo se jim tak
získat v˘raznû vylep‰en˘ typ kokra.“ Tolik
Räber. Dal‰ím dÛleÏit˘m jménem z po-
ãátkÛ historie kokr‰panûlÛ je napfiíklad
Dixon Bowdler, svého ãasu nejlep‰í pes –
modr˘ bûlou‰. Ale svou roli pfii vylep‰o-
vání chovu kokr‰panûlÛ sehráli také
Champ. Tissington Frocks, anglická fen-
ka kokr‰panûla, a Careco Rollick, anglic-

k˘ setr. Tvar hlavy dne‰ního kokr‰panûla
lze podle názoru mnoha chovatelÛ pfii-
psat pfiedev‰ím pfiikfiíÏení anglick˘ch
setrÛ.

NAHORU A DOLÒ 
Dnes se uÏ nedá pfiesnû urãit, kdy byli
první kokr‰panûlé pfiedvedeni na v˘stavû

na evropské pevninû. Jisté v‰ak je, Ïe
k rozvoji plemene v˘raznû pfiispûl cury‰-
sk˘ lékafi dr. C. v. Muralt. Tento nad‰en˘
myslivec se s pronikav˘m úspûchem po-
staral o vzrÛstající popularitu anglického
kokr‰panûla. 
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Kokr‰panûlé patfií k nejstar‰ím
plemenÛm na svûtû

Zlat˘ kokr
(vpravo) patfií
ke klasice, ale
existuje je‰tû
mnoho dal‰ích
atraktivních
barev 

Kokfii jsou
vhodní pro
v‰echny
vûkové
kategorie
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„Vítûzné taÏení kokr‰panûla odráÏejí zápi-
sy do ‰v˘carské plemenné knihy. Po dru-
hé svûtové válce strmû stouply. V posled-
ním váleãném roce bylo zapsáno 200 psÛ,
o 20 let pozdûji to bylo jiÏ 638 zvífiat;
vrcholu bylo dosaÏeno v roce 1961, kdy
bylo zapsáno 1961 psÛ,“ fiíká Räber.
Kokr‰panûl se tehdy spoleãnû s jezevãí-
kem umístil na druhém místû mezi v‰emi
plemeny také v Nûmecku – hned za
nûmeck˘m ovãákem. V Anglii mu dokon-
ce dlouhá léta patfiilo prvenství. 
Doby nejvût‰í slávy v‰ak pominuly, coÏ
je pro plemeno spí‰e dobfie a rozhodnû
ho to nijak nepo‰kodilo. Tak napfiíklad
do roku 1992 zápisy v Nûmecku  klesly aÏ
na 335 psÛ a plemeno se tím poãetnû
zase dostalo na stav z roku 1946. Dnes je
tam roãnû zapisováno v prÛmûru 1800
‰tûÀat, takÏe kokr‰panûl se uÏ zase pro-
bojoval do elitní desítky. U nás mu patfií
12. místo na Ïebfiíãku plemen, kdyÏ bylo
zapsáno 483 ‰tûÀat. 

NOVÉ POÎADAVKY
Pokud si dfiíve kokry pofiizovali pfiede-
v‰ím lovci, dnes se zájemci o nû rekrutu-
jí z mnohem pestfiej‰í spoleãnosti. Tento
chytr˘ Brit se totiÏ cítí dobfie i v roli
domácího a rodinného psa a prÛvodce.
S tímto horliv˘m loveck˘m psem se ãas-
to setkáváme také na cviãi‰tích agility,
pfii zkou‰kách obedience a v mnoha dal-
‰ích sportovních odvûtvích. Navzdory
tomuto v˘voji smûrem ke spoleãenské-
mu a sportovnímu psu v‰ak jeho lovecké
schopnosti nezakrnûly. To nejlépe doka-
zuje fakt, Ïe i dnes existuje mnoho maji-
telÛ kokr‰panûlÛ, ktefií kladou dÛraz na
loveckou upotfiebitelnost svého kokr‰pa-
nûla. ZáleÏí ov‰em na zemi. 
Räber ov‰em tento podíl pokládá za
pomûrnû mal˘: „Tak napfiíklad z 4300
kokr‰panûlÛ registrovan˘ch v roce 1962
v plemenné knize Nûmeckého klubu
loveck˘ch ‰panûlÛ sloÏilo jen 81 zkou‰-
ku lovecké upotfiebitelnosti nebo zkou‰-
ku vloh, plemenná kniha z roku 1973
obsahuje 5457 zápisÛ, ale jen 156
pocházelo z rodiãÛ se sloÏen˘mi lovec-
k˘mi zkou‰kami.“

PÉâE
Co se t˘ká péãe, nepatfií kokr‰panûlé ke
zvlá‰È nároãn˘m psÛm. KdyÏ alespoÀ
obãas sáhnete po hfiebenu, bude vá‰
miláãek pÛsobit upraven˘m dojmem.
Atraktivní srst byste mûli dennû nebo
obden proãesávat. U‰i, hrudní konãetiny,
bfiicho, pánevní konãetiny a zadek se
ãe‰ou hrub˘m hfiebenem. Následnû se
jemn˘m hfiebenem vyãe‰ou uvolnûné
mrtvé chlupy. Pfiípadná plstnatící místa

opatrnû rozpleteme prsty nebo je v pfií-
padû nutnosti vystfiihneme. Pfii závûreã-
ném stylingu nám prokáÏe dobré sluÏby
kartáã s kovov˘mi hroty.

Pravidelnou kontrolu bezpodmíneãnû
vyÏadují nádherné dlouhé u‰i. Neãistoty
by v nich mohly vyvolat bolestivé zánûty.
Onemocnûní u‰í jsou u kokr‰panûlÛ ãas-
to diskutovan˘m tématem, objevují se
v‰ak pfieváÏnû u zvífiat, o která není
v dostateãné mífie peãováno. 
Ke zdravotním problémÛm, které
kokr‰panûly mohou suÏovat, patfií
podle zku‰en˘ch chovatelÛ také dys-
plazie kyãelního kloubu, urãité formy
oãních onemocnûní a epileptická one-
mocnûní. U poslednû jmenovan˘ch
ov‰em nelze vÏdy jasnû urãit, zda se
jedná o dûdiãnû podmínûnou poru-
chu, nebo zda se sklon k ní vytvofiil
teprve v prÛbûhu Ïivota psa napfiíklad
v dÛsledku nûjaké nehody nebo poru-
chy v˘mûny látkové. Nûkdy mohou
epileptické symptomy vyvolat také
prodûlaná virová onemocnûní. V pfií-
padû, Ïe pes onemocní, je tedy tfieba
nechat ho co nejpodrobnûji vy‰etfiit,
aby se pfii‰lo na pfiíãinu. 

ZDRAVÍ
Nûkteré chovatelské kluby uÏ dávno rea-
govaly na zdravotní aspekty chovu.
Nûkde nafiizují povinné vy‰etfiení na
dysplazii kyãelního kloubu nebo na
dûdiãná onemocnûní oãí. 
Kdo se chce vûnovat chovu, mÛÏe pát-
rat v plemenné knize po zatíÏen˘ch
krevních liniích a naopak bezrizikov˘ch
spojeních. V poslední dobû zaãíná b˘t
aktuální i vy‰etfiení DNA, jehoÏ pro-
stfiednictvím lze zjistit geneticky pod-
mínûné oãní choroby. 

Gabriela Metzová 

Standard krátce
CELKOV¯ VZHLED: VyváÏená stavba
tûla s rovn˘m, na zádi se svaÏujícím
hfibetem, dlouhé zavû‰ené u‰i
CHARAKTERISTIKA: Robustní, 
vesel ,̆ pfiátelsk˘ loveck ,̆ rodinn˘
a sportovní pes s v˘born˘m 
ãichem a náklonností k vodû.
SRST: Hladká, hedvábná, 
ne hrubá nebo vlnitá
ZBARVENÍ: Velká pestrost,
jednobarevní psi nesmûjí mít 
bílé znaky s v˘jimkou hrudi
VELIKOST: Psi 39 – 41 cm, 
feny 38 – 39 cm, 
hmotnost cca 12, 5 – 14, 5 kg
KONTAKT:  KLUB CHOVATELÒ
LOVECK¯CH SLÍDIâÒ www.kchls.cz
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Aãkoliv kokr‰panûlé jsou 
stále oblíbenûj‰í jako rodinní

psi, lovecké vlohy v nich
nepfiestávají dfiímat

Kokr ve
standardním

postoji
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