
rávû to je pfiípad tchajwanského
‰pice, o jehoÏ existenci ví i mezi
kynology jen hrstka zasvûcen˘ch.

Nûkdy se mu fiíká také tchajwansk˘ pes. 

Jméno
Oficiální anglick˘ název tohoto plemene
zní Taiwan Dog, v doslovném pfiekladu
tchajwansk˘ pes, ale protoÏe termín „pes“
je v tomto pfiípadû zbyteãnû pfiíli‰ obecn˘,
jeví se jako v˘stiÏnûj‰í pojmenování tchaj-
wansk˘ ‰pic, které navíc velmi dobfie
koresponduje nejen se zafiazením pleme-
ne v klasifikaci FCI, ale i s jeho v˘vojovou
pfiíslu‰ností k primitivním ‰picovit˘m

psÛm z v˘chodní Asie – Japonska, âíny,
Koreje a ruského Dálného v˘chodu, ale
také k dal‰ím starobyl˘m plemenÛm
z jihov˘chodní Asie. V zemi pÛvodu se
plemeno naz˘vá tu gou a anglicky b˘vá
uvádûno také jako Formosan Dog (for-
mosk˘ pes, podle star‰ího oznaãení
Tchaj-wanu - Formosa).

PÛvod
I kdyÏ jeho pfiesné stáfií není známo, je
nepochybnû znaãné. Jeho nejbliÏ‰ími pfií-
buzn˘mi jsou pÛvodní japonská ‰picovi-
tá plemena, pfiedev‰ím ainsk˘ pes (ainu
inu), ale také akita (akita inu), ‰iba (‰iba
inu) a dal‰í, ãindsk˘ ‰pic (jindo) a zatím
neuznan˘ pchungsansk˘ ‰pic z Ko-
rejského poloostrova, a vût‰í poãet dálnû-
v˘chodních lajek (v˘chodosibifiská a z do-
sud neuznan˘ch amurská, lamutská,
ãukotská, kamãatská aj.) a rovnûÏ zatím
neuznaná plemena z Tibetu, âíny a Zadní
Indie – tibetsk˘ ‰pic (kong-kyi), nagahill-
sk˘ ‰pic (exteriérem nápadnû pfiipomína-
jící ãaua), ãínsk˘ ‰pic (la-la-gou – patrnû
nejbliÏ‰í pfiíbuzn˘ ãaua), barmsk˘ ‰pic
(kaãin-kwe, ‰an-kwe), thajsk˘ ‰pic (mha si
savat) aj. Tak jako v‰echna tato plemena
je i tchajwansk˘ ‰pic pÛvodním (autoch-
tonním) plemenem, v tomto pfiípadû
z ostrova Tchaj-wan. Vznikl reproduktivní
izolací jako pes pÛvodních místních oby-
vatel centrální hornaté ãásti ostrova
z prvotní, v hlavních znacích stavby tûla
a exteriéru jednotné, souãasnû v‰ak, co
do zbarvení srsti, kohoutkové v˘‰ky
a jin˘ch znakÛ, znaãnû promûnlivé
pÛvodní, je‰tû nediferencované populace
primitivních ‰picovit˘ch psÛ. O tom, Ïe
se pfiedkové tchajwanského ‰pice dostali
na ostrov z asijské pevniny, není nejmen-
‰ích pochyb. Velmi podobní psi se
v minulosti vyskytovali také na území
dne‰ní v˘chodní âíny a jsou povaÏováni
za nejbliÏ‰í pfiíbuzné tchajwanského ‰pi-
ce. Na ostrov se dostali s jeho pÛvodními
obyvateli Tajaly (Atajaly), etnikem indo-
néského pÛvodu, jehoÏ nepoãín‰tûní pfií-
slu‰níci Ïijí dodnes v obtíÏnû pfiístupn˘ch
hornat˘ch oblastech ostrova. TvÛrci stan-
dardu uvádûjí proto zfiejmû pln˘m prá-

vem, Ïe tchajwansk˘ ‰pic je potomkem
jihoasijsk˘ch loveck˘ch psÛ. Také by se
dalo fiíci, Ïe je jednou z vût‰ího poãtu
lokálních forem primitivních (v˘vojovû
starobyl˘ch) lovecky pouÏívan˘ch ‰pi-
covit˘ch psÛ pocházejících z jihov˘-
chodní Asie.
Znaãn˘ poãet pfiíslu‰níkÛ tohoto staroby-
lého pfiírodního plemene Ïil polodivoce,
podobnû jako Ïijí nûkterá jiná primitivní
pfiírodní plemena je‰tû dnes v rÛzn˘ch
ãástech svûta, neboÈ vztahy mezi lidmi
a psy jsou v tûchto pfiípadech velmi volné.
Znamená to, Ïe majitelé se o psy praktic-
ky nestarají, zpravidla je ani nekrmí, v pfií-
padû potfieby si jednotlivá v podstatû vol-
nû Ïijící zvífiata ochoãují v raném vûku
a pouÏívají je pak k rÛzné práci, obvykle
k lovu. Psi dokáÏou Ïít jak ve spoleãnosti
ãlovûka, tak - kdyÏ je ãlovûk opustí - zcela

samostatnû, volnû, polodivoce. Pfii získá-
vání potravy museli proto b˘t v‰ichni
pÛvodní tchajwan‰tí ‰picové velmi ‰ikov-
ní a rychlí, mimofiádnû pohybliví, pokud
mûli b˘t úspû‰ní. Dokázali a dodnes umû-
jí pfiekonávat nejneschÛdnûj‰í terén
s nesãetn˘mi pfiekáÏkami a jsou dokonce
schopni lézt i na stromy. Lovili rÛzné hlo-
davce, poletuchy („létající veverky“, pfií-
slu‰níky podãeledi Petauristinae), mláìa-
ta divok˘ch prasat a rÛzné plazy vãetnû
jedovat˘ch hadÛ. Díky tûmto dovednos-
tem obstarávali ãasto, pokud Ïili s lidmi,
sv˘m majitelÛm potravu – ulovení hlo-
davci pfiedstavovali pro nûkteré skupiny
praobyvatel ostrova hlavní zdroj proteinÛ
Ïivoãi‰ného pÛvodu. Psi Ïijící s lidmi se
museli spokojit, pokud vÛbec byli krme-
ni, vût‰inou trochou vafiené r˘Ïe a pro lidi
nepoÏivateln˘ch zbytkÛ od stolu. Po-
zoruhodné je, Ïe i pfii této velmi chudé
stravû, kterou si pravdûpodobnû pfiíleÏi-
tostnû doplÀovali lovem, vyrÛstali ze ‰tû-
Àat, díky vynikající ãinnosti zaÏívacího
ústrojí, zdraví dospûlí jedinci. Uplat-
Àovali se pfieváÏnû jako nesmírnû vûrní,

Nûkterá z plemen uznan˘ch v posledních létech prozatímnû
FCI jsou u nás dobfie známá a objevují se pravidelnû nebo
aspoÀ pfiíleÏitostnû na v˘stavách. Jiná jsou v‰ak známá 
jen velmi málo, anebo jsou témûfi zcela neznámá. 
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velice v˘konní, odváÏní a vytrvalí loveãtí
psi pouÏívaní k práci v pÛvodních prales-
ních biotopech. 
Snahy o chovatelské podchycení tchaj-
wanského ‰pice se datují od roku 1980,
kdy ho ostatnímu svûtu objevili studu-
jící National Taiwan University, Japan
Gifu University a Nagoya University,
ktefií se zab˘vali identifikací 29 kmenÛ
pÛvodních obyvatel ostrova, u nichÏ psi
Ïili, díky geografické izolovanosti
oblasti jejich v˘skytu, v naprosto ãisto-
krevné podobû.
Plemeno uznává od roku 2004 prozatím-
nû Mezinárodní kynologická federace
(FCI) a fiadí je do skupiny 5 (‰picové a pri-
mitivní plemena), sekce 7 (lovecky pouÏi-
telná primitivní plemena). NáleÏí mu
standard ãíslo 348.

Povaha
Jde o psa mimofiádnû vûrného a oddané-
ho majiteli, bystr˘ch smyslÛ, ãil˘ch pohy-
bÛ, odváÏného, kter˘ neví, co je strach. Je
velmi inteligentní a dospívá v relativnû
raném vûku. I jedinci Ïijící pÛvodnû volnû
se dali pomûrnû velmi snadno znovu
ochoãit a dokázali Ïít docela dobfie s lid-
mi, coÏ do znaãné míry pfiipomíná nûkte-
rá primitivní plemena z jihov˘chodní
Asie, Afriky a JiÏní Ameriky. ProtoÏe
v Ïilách jedincÛ z moderního organizova-
ného chovu koluje i urãit˘ podíl krve
jedincÛ Ïijících kdysi volnû, vykazuje kul-
turní tchajwansk˘ ‰pic neobvykle siln˘
teritoriální instinkt a chrání s mimofiád-
nou urputností oblast, kterou povaÏuje
za své teritorium. Je to tudíÏ také vynika-
jící hlídací pes a obranáfi. Jedinci Ïijící
s lidmi se uÏ v minulosti, jako pfiíslu‰níci
pfiírodního plemene, uplatÀovali i tímto
zpÛsobem. Snadno se uãí a ke svému
majiteli a pfiíslu‰níkÛm jeho rodiny je za
v‰ech okolností naprosto loajální. V pra-
xi nachází z tohoto dÛvodu uplatnûní
rovnûÏ u armády, policie a jako pes
záchranáfisk˘, kter˘ se jiÏ mnohokrát
osvûdãil pfii záchranû osob zasypan˘ch
pfii zemûtfieseních a dal‰ích katastrofách.
Je jak vidût velmi mnohostrann˘. Vyniká
mimofiádnou pfiizpÛsobivostí, a proto
mÛÏe b˘t cviãen k nejrÛznûj‰í ãinnosti,
k obranû, agility, lovu, ale také napfiíklad
jako policejní pes (vyrovná se pr˘ i tra-
diãnímu nûmeckému ovãákovi a nûkde
ho dokonce i nahrazuje). Vlídné zacháze-
ní oplácí majiteli vrchovatû naprostou
vûrností a projevy oddanosti i nápadnou
snahou ve v‰em vyhovût. Je velmi spoleh-
liv˘, dÛvûryhodn˘, poslu‰n˘ a nesmírnû
snaÏiv˘. V‰echny tyto vlastnosti jsou o to
pozoruhodnûj‰í, Ïe jde o plemeno, jehoÏ
nûktefií pfiedkové Ïili polodivoce. Kromû

toho v‰eho vyniká obzvlá‰tní vitalitou.
B˘vá proto, také s pfiihlédnutím ke krátké
srsti, minimálnímu zápachu a pfiíhodné
velikosti (není ani pfiíli‰ mal˘, ani pfiíli‰
velk˘), pokládán za dokonalého spoleãen-
ského psa pro moderní rodinu.

Popis
Je to stfiednû velk˘ ‰pic primitivního
typu (relativnû krátkosrst˘) s trojúhelní-
kovitou hlavou, mandlov˘ma oãima,
tenk˘mi vztyãen˘mi u‰ními boltci
a vzhÛru nesen˘m srpovitû zahnut˘m
ocasem. (Pfiipomíná tak na první pohled
napfiíklad australského dinga, karolin-
ského nebo kanaánského psa.) Musí b˘t
such˘, ‰lachovit˘ a dokonale vyváÏen˘.
K dÛleÏit˘m tûlesn˘m proporcím náleÏí
hloubka hrudníku, která se má ke
kohoutkové v˘‰ce jako 4,5 aÏ 4,7 : 10,
tûlesn˘ formát dan˘ pomûrem kohout-
kové v˘‰ky a délky tûla, kter˘ se má jako
10 : 10,5 (pfiiãemÏ feny mohou b˘t ponû-
kud del‰í), a délka ãenichové partie, kte-
rá se má k délce mozkovny jako 4,5 : 5,5.
Kohoutková v˘‰ka ãiní u psÛ 48 aÏ 52
cm, u fen 43 aÏ 47 cm. Tûlesná hmotnost
se pohybuje u psÛ v rozmezí 14 aÏ 18 kg,
u fen v rozpûtí 12 aÏ 16 kg.
Hlava má ponûkud del‰í mozkovnu neÏ
ãenichovou partii. Mozkovna je v ãelní
krajinû ‰iroká a zaoblená, vÏdy bez koÏ-
ních vrásek. âelní sklon (stop) je dobfie
vyjádfien, ale podélná ãelní brázdiãka má
b˘t jen naznaãená. âenichová partie má
mít rovn˘ nosní hfibet a od základny (sto-
pu) se smûrem k nosu ponûkud zuÏuje,
nesmí v‰ak b˘t vyslovenû za‰piãatûlá.
Pysky tûsnû pfiiléhají k zubÛm a ãelistem,

nikdy nesmûjí b˘t volné, pfievislé. âelisti
jsou silné, zuby do nich musejí b˘t kolmo
zasazené. Skus se poÏaduje nÛÏkov˘. Îv˘-
kací svalovina je pfiimûfienû vyvinutá, tak-
Ïe líce mírnû vystupují. Oãi jsou mandlo-
vého tvaru, tmavû hnûdé barvy. Pfiípustné
je i ne zcela tmavû hnûdû zbarvené oko,
ale svûtle hnûdé nebo Ïluté zbarvení je
neÏádoucí. U‰ní boltce jsou vÏdy vztyãe-
né, níÏe nasazené, takÏe pfii pohledu
zepfiedu svírají je-
jich podélné osy
(spojnice vnitfiních
a vnûj‰ích oãních
koutkÛ) s rovinou
mozkovny úhel 45°.
Vnitfiní hrany bolt-
cÛ jsou pfii pohledu
zepfiedu rovné, vnûj‰í mírnû obloukovitû
vyklenuté.
Krk má b˘t svalnat˘, siln˘, náleÏité délky,
mírnû v ‰íji klenut˘. Na hrdle nesmí b˘t
lalok. Trup je svalnat˘, siln˘ a nesmí b˘t
pfiíli‰ dlouh˘, aby byl zachován poÏado-
van˘ témûfi ãtvercov˘ formát tûla. Hfibet
je rovn˘, krátk˘, kohoutek dobfie patrn˘.
Bedra mají b˘t pevnû osvalená, záì je
‰iroká, krátká, rovná nebo jen velmi málo
svaÏitá. Hrudník musí b˘t dosti hlubok˘,
ale nedosahuje aÏ k loktÛm. Pfiedhrudí je
vyvinuté, ponûkud vystupuje dopfiedu,
Ïebra jsou pfiimûfienû klenutá, bfiicho je
náleÏitû vtaÏené. Ocas má b˘t vysoko
nasazen˘, vzhÛru nesen˘, srpovitû za-
hnut˘, takÏe jeho ‰piãka smûfiuje kupfie-
du. Je velmi pohybliv˘.
Hrudní konãetiny mají dobfie osvalené,
‰ikmo uloÏené lopatky s vrcholy smûfiují-
cími vzad. Pfiedloktí jsou rovná a vzájem-
nû rovnobûÏná jak pfii pohledu zepfiedu,
tak ze strany. Záprstí musejí b˘t pevná.
Pánevní konãetiny jsou ‰tíhlé, pevn˘ch
kostí, dobfie osvalené a pfii pohledu zeza-
du rovnobûÏné. Jejich zaúhlení musí
odpovídat úhlení hrudních konãetin.
Stehna jsou ‰iroká, stehenní kosti jsou
v normálním postoji sklonûné  smûrem ke
koleni. Nárty jsou kolmé k podkladu.
Tlapky jak hrudních, tak pánevních kon-
ãetin nesmûjí b˘t ani vyboãené, ani vboãe-
né. Ná‰lapné pol‰táfiky jsou silné, tuhé.
Drápy mají b˘t ãernû zbarvené, ale
u jedincÛ jinak neÏ ãernû zbarven˘ch se
toleruje i svûtlej‰í barva. Pohyb má b˘t
energick˘, krok patfiiãnû dlouh˘ (vydatn˘).
Pfiirozená pohyblivost umoÏÀuje pfiíslu‰-
níkÛm tohoto plemene otoãit se v pfiípa-
dû potfieby vmÏiku o 180°.
Srst je krátká, tvrdá a tûsnû pfiiléhá
k tûlu. Její délka se pohybuje od 1,5 do 3
cm. Zbarvení mÛÏe b˘t ãerné, Ïíhané,
plavé, bílé, bílo-ãerné, bílo-plavé nebo
bílo-Ïíhané. Ivan Stuchl˘

SVùT PSÒ 12/07 61

PLEMENA PSÒ
Fo

to
 a

rc
hi

v,
 o

m
lo

uv
ám

e 
se

 z
a 

kv
al

itu
 fo

to
gr

af
ií,

 je
dn

á 
se

 o
 v

el
m

i v
zá

cn
á 

pl
em

en
a

Novû uznaná plemena (7)

U‰i jsou
vÏdy

vztyãené

SP 12/07 60-61 Uznaná  6.11.2007 9:09  Stránka 61


