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Jak vypadali pﬁed 100 lety...

Anglický kokršpaněl
Francouzsk˘ hrabû Gaston de Foix vyjádﬁil
v roce 1378 názor, Ïe zemí pÛvodu loveck˘ch
psÛ zvan˘ch ‰panûlé, kteﬁí jsou velmi dobﬁe známi
na jeho panstvích leÏících blízko francouzsko
– ‰panûlsk˘ch hranic, je pochopitelnû ·panûlsko.
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T

aké ãasto citovan˘ kynologick˘ expert
Edward, druh˘ vévoda z Yorku, ve
známém díle The Master of Game
(Lovec, 1406 – 1413) potvrzuje, Ïe tento pes,
pouÏívan˘ pﬁi lovu se sokolem, pochází ze
·panûlska. Je v‰ak nanejv˘‰ pravdûpodobné,
Ïe psi tohoto typu – kteﬁí se jistû ve ·panûlsku, obdobnû jako v ﬁadû dal‰ích evropsk˘ch
zemí, vyskytovali – se na Pyrenejsk˘ poloostrov dostali z v˘chodu. Pohled do minulosti
vel‰‰pringr‰panûla v‰ak dokazuje, Ïe ‰panûlé
byli známi i na britsk˘ch ostrovech doloÏenû
jiÏ v 10. století n. l. Nejznámûj‰ím a nejroz‰íﬁenûj‰ím, nikoli v‰ak nejstar‰ím a nejpÛvodnûj‰ím ‰panûlem je anglick˘ kokr‰panûl.
S v˘jimkou vel‰‰pringr‰panûla se aÏ do poloviny 19. století nedá hovoﬁit o jednotliv˘ch
plemenech ‰panûlÛ. Po staletí bylo uplatÀováno pouze hledisko objevující se v literatuﬁe poprvé v roce 1386, podle nûjÏ byli ‰panûlé v Anglii rozdûlováni na vodní a polní (ãi
zemní, protoÏe ,,land“, nikoli ,,field“). Na
jejich dal‰í diferenciaci mûl rozhodující podíl
– jako u vût‰iny loveck˘ch plemen – zpÛsob
lovu: rozvoj honby na drobnou zvûﬁ umoÏnûn˘ zdokonalením paln˘ch zbraní. Ten si
vyÏádal potﬁebu specializovan˘ch plemen:
ohaﬁÛ a slídiãÛ. Ov‰em je‰tû v roce 1859,
v období prvních v˘stav psÛ v Anglii, byli
‰panûlé rozdûleni jen do dvou základních
skupin: polní ‰panûlé (tzv. field), kokr‰panûl
a sussex ‰panûl jako malí, clumber ‰panûl
jako velk˘. Do roku 1870 se uÏívalo rozli‰ování polních ‰panûlÛ podle hmotnosti, a to
nad skupinu nad a pod 25 liber (11,35 kg).
Jako polní ‰panûl byl kokr‰panûl posuzován
naposledy v roce 1874.
Za první rok jeho samostatné existence je
v‰ak povaÏován aÏ rok 1883, kdy byla na
v˘stavû v Ashtonu poprvé otevﬁena samostatná tﬁída pro kokr‰panûly. Anglick˘
Kennel Club je ov‰em vzal na vûdomí aÏ
v roce 1892; nûkdy se uvádí, Ïe toto plemeno
se osamostatnilo dokonce aÏ v roce 1902.
Jméno kokr‰panûl je zﬁejmû odvozeno od
pﬁevaÏujícího zpÛsobu loveckého pouÏití, pﬁi
lovu sluky lesní – woodcock. James Watson
v roce 1906 publikoval domnûnku, Ïe jméno
cocker vzniklo odvozením ze ‰ir‰ího pojmu
cock shooting, coÏ doslova znamená stﬁílení
kohoutÛ, respektive ptákÛ, a je jej tedy moÏno chápat jako lov rÛzné pernaté zvûﬁe vãetnû baÏantÛ apod. R. Strebel o upotﬁebitelnosti loveck˘ch ‰panûlÛ napsal: „·panûl je
hlavnû slídiã, kter˘ ukrytou a zalehlou zvûﬁ
vyzvedne. Zpoãátku byl pouÏíván pﬁi lovu se
sokoly; mûl za úkol pﬁimût pernatou zvûﬁ ke
vzlétnutí, aby mohl b˘t sokol vypu‰tûn. Po
zániku tohoto lovu s pﬁíchodem pu‰ky se ho
uÏívalo k vyhánûní zvûﬁe z hou‰tin v‰ude, kde
velcí psi neuspûli; kromû toho mûla v˘znam
jeho nebojácnost pﬁed vodou, a osvûdãoval se
proto pﬁi lovech na kachny.“ M. Císaﬁovsk˘
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V roce 1881, kdy vy‰la kniha
o psech Vero Shawa, uÏ se kokr‰panûl
velmi blíÏil souãasnému vzhledu

V oválu: Sydenaham Edwards namaloval do
své slavné knihy Cynographia Britannica
v roce 1799 skupinku ‰panûlÛ, v níÏ uÏ jsou
patrny urãité odli‰nosti v typech

Dva obrázky v˘‰e: Dva úspû‰ní
kokr‰panûlé z chovatelské stanice
Harry Hulberta The Alkrington Cockers
z Middletonu v Lancastershire; vlevo
strako‰ Expectation, vpravo ãerná
Belle of Alkrington, 1925
Dole: K nejslavnûj‰ím v Anglii patﬁili
kokﬁi Brookside z Mears Ashby,
Northantshire chovatele N. G.
Woodheada; na fotografii
pravdûpodobnû z roku 1926 je pilíﬁ
chovu pes Rocklyn Critic ve zbarvení
gaily-coloured blue, pocházející
z chovu prince z Walesu

Anglick˘ a vel‰sk˘ kokr
z publikace J. H. Welshe,
vydané roku 1859
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