
ehdy Britové vstoupili jako vítûz-
ní dobyvatelé na konci tfietí „opi-
ové války“ do císafiského paláce

v Pekingu. Nalezli zde nûkolik uhynu-

l˘ch psíkÛ patfiících císafiovnû Tzu Hsi
(✝ 1908), která jako poklad mimofiádné
ceny radûji obûtovala Ïivot sv˘ch miláã-
kÛ, neÏ aby se dostali do rukou cizím

vojákÛm. Právû z ediktu císafiovny po-
chází asi jeden z nejkrásnûji a nejvzlet-
nûji formulovan˘ch standardÛ v‰ech
dob, zaãínající legendární vûtou: 
„NechÈ jeho krk zdobí bohatá hfiíva,
nechÈ mu vlající praporec nádhery
z chvostu nad bedry spl˘vá; nechÈ má
obliãej ãern˘ a huÀatou hrudˇ, pfiímé
a hluboké nechÈ je jeho ãelo jako barvy
pravého ãínského císafiova boxera;
nechÈ jsou jeho oãi co nejvût‰í a záfiící,
jeho u‰i vznosné jako plachta váleãné
dÏunky; jeho nos nechÈ je takov˘, jako
má hindsk˘ král opic...“
Císafiovna rozvinula a na vskutku profe-
sionální úroveÀ pozvedla „chovatelsk˘
program“, zahájen˘ na pekingském
dvofie za panování císafie Tao Kuanga
v letech 1820 – 1850. 
Zprávy o tomto malém „lvím“ psu jsou
daleko star‰ího data, doloÏenû z 6. stol.
n. l., a pojí se jménem zakladatele bud-
dhistické víry Siddhárthou Guátamou
– Buddhou.
V královském paláci v‰ak v roce 1860
pfiece jen zÛstalo nûkolik – údajnû pût
– Ïiv˘ch psíkÛ. Jeden pár pfiipadl admi-
rálu lordu Johnu Hayovi, druh˘ pár,
psíci pozdûji pojmenovaní Guh a Meh,
byly jako dar pfiedáni vévodkyni
z Richmondu a Gordonu; ta zaloÏila
svûtoznámou chovatelskou stanici
Goodwood strain of Pekingese. Pro
slávu pekingsk˘ch palácov˘ch psíkÛ
znamenal nejvíc ale poslední ze
zachránûn˘ch psíkÛ, okouzlující malá
Lootie, kterou jako dar od generála
Dunnea obdrÏela královna Viktorie.
Bûhem 60. let 19. století pak byli do
Británie dovezeni dal‰í pekiÀáci
a jejich chov se rozvíjel tak rychle, Ïe
jiÏ roku 1902 byl zaloÏen první chova-
telsk˘ klub, v roce 1908 pak Peking
Palace Dog Association.
Novodob˘ chov se rozvinul na brits-
k˘ch ostrovech a to je také dÛvodem,
proã je plemeno pÛvodnû ãínské dopo-
sud pod patronací Velké Británie.
Pro seriál Jak vypadali pfied 100 lety
jsou sv˘m zpÛsobem atraktivnûj‰í
plemena, u nichÏ za tuto dobu do‰lo
k v˘raznûj‰ím zmûnám. Z tohoto hle-
diska by byl pekingsk˘ palácov˘ psík
dost málo zajímav˘. V jeho vzhledu se
nejménû od 17. aÏ 18. století, zekdy
pocházejí nádherná barevná zobrazení
na hedvábu od císafie Chien-Lunga,
takfika nic nezmûnilo. Pro jejich maji-
tele a obdivovatele je to v‰ak dÛka-
zem, Ïe „pfiedmûtem“ jejich zájmu je
starovûk˘ klenot.
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Moderní historie pekingského palácového psíka 
zaãíná v okamÏiku, kdy byla jeho dávná a pro 
Evropany skrytá ãást minulosti neznámá: v roce 1860.
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Na poãátku minulého století zaloÏila v Lond˘nû v˘znamnou chovatelskou stanici 
pekiÀákÛ „Hadley“ Mrs. Lesmoir Gordonová; na snímku je Hadley-Erh-Ley a Hadley Lilac

Portréty pekingsk˘ch palácov˘ch psíkÛ z období dynastie
âching, jejichÏ autorem je císafi Chieng-Lung (1756 – 1800)

Trojportrét pekingsk˘ch palácov˘ch psíkÛ Crystal, Venus a Renown z chovatelské stanice
Moonland, patfiíci Mrs. a Miss Lomasov˘m; psíkovi vpravo je 17 mûsícÛ, snímek je z roku 1927

SVùT PSÒ 1/05 57

HISTORIE

Jak vypadali pfied 100 lety...

Slavná Lootie, feneãka královny Viktorie, povaÏovaná za prvního pekingského palácového psíka
dovezeného do Anglie a do Evropy vÛbec; autorem obrazu z roku 1861 je Friedrich Wilhelm Keyl

Princezna z Walesu, pozdûj‰í královna
Alexandra, s japonsk˘m chinem Plumpie,
ãau ãau jménem Punch a pekingsk˘m
palácov˘m psíkem Little Billie; snímek
byl pofiízen kolem roku 1895
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