
ápadná podobnost jeho krátko-
srstého rázu s grejhaundem
a hrubosrstého se skotsk˘m jele-

ním psem svûdãí o blízkém v˘vojovém
pfiíbuzenství v‰ech tfií plemen a diakritic-
ké znaky stavby tûla dokládají, Ïe pfiímí
pfiedkové ‰panûlského chrta se na Pyre-
nejsk˘ poloostrov dostali ze severnûj‰ích
oblastí Evropy.

PÛvod a v˘voj
Na pÛdû dne‰ního ·panûlska se pÛvodnû
vyskytovali pouze primitivní (v˘vojovû
starobylí) chrtovití králiãí psi, z nichÏ se
dodnes zachovala dvû zatím neuznaná
(pfiírodní) plemena – andalusk˘ králiãí
pes (podenco andaluz) a galicijsk˘ králiãí
pes (podenco galiciano). Jsou to blízcí
pfiíbuzní portugalského králiãího psa
(podengo portugues), ibizského králiãího

psa (podenco ibicenco) a kanárského krá-
liãího psa (podenco canario) a pfiedstavu-
jí spolu s dal‰ími plemeny králiãích psÛ
nejstar‰í chrtovité psy okcidentálního
pÛvodu, pfiedky v˘vojovû mlad‰ích
(pozdûj‰ích) okcidentálních chrtÛ medi-
teránního typu.
·panûlského chrta nelze v Ïádném pfiípa-
dû zamûÀovat se ‰panûlsk˘mi králiãími
psy. Ve srovnání s nimi je formou v˘vojo-
vû mnohem mlad‰í, pokroãilej‰í. Králiãí
psi se pouÏívali, jak jméno napovídá, pfie-
dev‰ím k lovu králíkÛ, a to vût‰inou
v hornat˘ch oblastech, na jihov˘chodû
a na severozápadû dne‰ního ·panûlska,
v Andalusii a v Galicii. Lovili pfiedev‰ím
za pomoci ãichu a sluchu, ãichem kofiist
na‰li, sluchem ji pfiesnû lokalizovali.
Nelovili v˘luãnû nebo pfieváÏnû za pomo-
ci zraku jako v˘vojovû modernûj‰í chrti,

dokonale pfiizpÛsobení k lovu rychlé zvû-
fie, napfiíklad zajícÛ, ‰tvaním na vidûnou
v otevfiené krajinû.
Typiãtí okcidentální chrti severského
typu se nemohli s ohledem na klimatické
podmínky Pyrenejského poloostrova
vyvinout ve ·panûlsku, které leÏí v teplém
podnebním pásmu. ProtoÏe zde b˘vají
znaãnû vysoké teploty, nehrozí tu chrto-
vit˘m psÛm Ïádné v˘znaãné tepelné ztrá-
ty, naopak velké vztyãené u‰ní boltce jsou
pro nû v˘znamn˘m orgánem termoregu-
lace, chrání je pfied pfiehfiátím. Proto se tu
nikdy nemohli vyvinout chrti se vzad slo-
Ïen˘mi u‰ními boltci, které tím, Ïe mají
men‰í plochu, napomáhají úãinnû mini-
malizovat tepelné ztráty, a jsou tudíÏ
typick˘m pfiíznakem pfiizpÛsobení se
chladnûj‰ímu klimatu.
Z tûchto dÛvodÛ nemÛÏe b˘t ‰panûlsk˘
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chrt ani pfiím˘m potomkem králiãích psÛ,
ani chrtÛ mediteránního typu, ktefií se do
Stfiedozemí dostávali s Féniãany ze staro-
vûkého Egypta. Jeho pfiedkové sem pfii‰li
ze severnûji poloÏen˘ch oblastí Evropy,
a to nejménû pfied 2500 roky, neboÈ tak
dlouho jsou chrti na Iberském poloostro-
vû známi a lovecky pouÏíváni. Tûmito
pfiedky byli pfiíslu‰níci formy zvané kelt-
sk˘ chrt (vertragus), která se vyvinula
z mediteránních chrtÛ zhruba v oblasti
dne‰ního Nûmecka a Nizozemska, roz‰í-
fiila se na západû kontinentu a na Britské
ostrovy a stala se pfiedkem i dal‰ích ple-
men - italského chrtíka, vymfielého hru-
bosrstého fríského chrta, grejhaunda,
vipeta, skotského jeleního psa a irského
vlkodava. O pfiíbuzenství ‰panûlského
chrta s chrty z Britsk˘ch ostrovÛ svûdãí
nejen jeho stavba tûla, ale také existence
jeho dvou osrstûním odli‰n˘ch rázÛ, krát-
kosrstého a hrubosrstého.
Krátkosrst˘ ráz ‰panûlského chrta nápad-
nû pfiipomíná men‰ího, ménû u‰lechtilého
grejhaunda, hrubosrst˘ men‰ího a slab‰í-
ho skotského jeleního psa. To v‰ak nezna-
mená, Ïe platí názor uveden˘ v odstavci
o minulosti ‰panûlského chrta v souãas-
ném standardu FCI, podle nûhoÏ má b˘t
pfiedkem grejhaunda. Angliãané jsou
samozfiejmû pfiesvûdãeni o pravém opaku,
totiÏ Ïe se ‰panûlsk˘ chrt vyvinul z grej-
haunda, ve skuteãnosti v‰ak mûla obû ple-
mena, ale i dal‰í s nimi spfiíznûná, spoleã-
né pfiedky - keltské chrty. ·panûlsk˘ chrt je
pfiitom starobylej‰í, ménû pro‰lechtûná
forma, kdeÏto grejhaund dnes pfiedstavuje
formu vysoce pro‰lechtûnou, coÏ úzce
souvisí s rÛznû dlouhou dobou trvání
organizovaného chovu obou plemen.

Vznik kulturního plemene
Zatímco na Britsk˘ch ostrovech se chova-
li organizovanû krátkosrstí grejhaundi
a vipeti, kdeÏto hrubosrstí vymírali, pro-
toÏe o nû nebyl mezi kynology zájem, ve
·panûlsku organizovan˘ chov zdej‰ích
chrtÛ pÛvodnû vÛbec nevznikl. KdyÏ se
pfiestali pouÏívat lovecky, zaãali postupnû
mizet. Nûktefií z nich se uplatÀovali pfii
terénních dostizích, které byly, podobnû
jako v Anglii, náhradou za nûkdej‰í ‰tva-
nice, jiní zdivoãeli. Ti, ktefií byli chováni
pro dostihové úãely, v‰ak nebyli pleme-
nûni ãistokevnû. Zhruba v polovinû 20.
století, doslova v hodinû dvanácté, kdyÏ
uÏ ‰panûlsk˘ chrt pfieÏíval v posledních
zbytcích jako pfiírodní plemeno, se ujali
jeho záchrany nûmeãtí chovatelé chrtÛ
manÏelé Fuchs-Rapeportovi.
Pro svÛj chov získávali ze ·panûlska je-
dince odpovídající Ïádoucímu typu, nic-
ménû navzájem i dosti odli‰né podle to-

ho, odkud pocházeli. ·panûlsk˘ chrt totiÏ
existoval na rozlehlém území své vlasti
v nûkolika geografick˘ch varietách, které
nejspí‰ byly pfiím˘mi potomky pÛvod-
ních lokálních variet keltsk˘ch chrtÛ
z Pyrenejského poloostrova, a proto bylo
moÏno rozli‰ovat andaluského chrta (ne-
zamûÀovat s andalusk˘m králiãím psem),
kastilského chrta apod. 
·panûlé sami rozeznávali bez ohledu na
osrstûní a místo pÛvodu jednak chrty
zvané galgos de campo, ktefií Ïili polodi-
voce, podobnû jako páriové, a vytváfieli
malé smeãky Ïivící se lovem zajícÛ, jed-
nak chrty naz˘vané galgos de carrera
(galgos de pista), ktefií byli chováni cíle-
vûdomû, nikoli v‰ak organizovanû, ke
sportovním úãelÛm, pro terénní dostihy.
V Ïilách pfiíslu‰níkÛ této formy ov‰em
koloval nemal˘ podíl krve grejhaunda,
která do nich byla opakovanû a po dlou-
hou dobu pfiilévána pro zv˘‰ení rychlosti,
takÏe pro regeneraci ãistokrevného ‰pa-
nûlského chrta nebyli nejvhodnûj‰í. Zá-
chrann˘ chov se proto pot˘kal s nemal˘-
mi problémy, které v men‰í mífie
pfietrvávají dodnes.
Podobnost krátkosrstého ‰panûlského
chrta a grejhaunda je opravdu znaãná, 
takÏe na první pohled je rozpozná
naprosto spolehlivû jen skuteãn˘ znalec,
ale podle urãit˘ch diakritick˘ch znakÛ je
mÛÏe rozli‰it i bûÏn˘ pozorovatel.
âím se tedy vyznaãuje krátkosrst˘ ráz
‰panûlského chrta? Oproti grejhaundovi
je ménû u‰lechtil˘ a ménû elegantí, celko-
vû pÛsobí subtilnûj‰ím dojmem.
Je také o nûco men‰í: galgo dosahuje ko-

houtkové v˘‰ky  62 – 70 cm (psi), nebo  60
– 68 cm (feny), zatímco grejhaund bûÏnû
dorÛstá 71 – 76 cm (psi) a 68 – 71 cm (fe-
ny). Tûlesn˘ rámec ‰panûlského galga  je
protáhlej‰í, grejhaund je oproti nûmu
krat‰í. 
Osvalení ‰panûlského chrta  je velmi su-
ché, u anglického chrta je sice rovnûÏ su-
ché, ale mohutnûj‰í.
Hrudník má galgo mûlãí, ocas krat‰í. Do-
sahuje u nûj  jen  pod hlezna,  kdeÏto
u anglického chrta  dosahuje ke hleznÛm
Horní linii tûla má galgo klenutou ménû,
grajhaund více. 
Uvedené rozli‰ovací znaky platí pro ty-
pického krátkosrstého ‰panûlského chr-
ta. Ani dnes v‰ak je‰tû nejsou v‰ichni
pfiedstavitelé tohoto plemene opravdu
typiãtí. Vzhledem k úzké chovné základ-
nû jsou totiÏ stále zafiazována do chovu
jako „registrovaná“ zvífiata bez prÛkazu
pÛvodu, získaná vût‰inou na ‰panûl-
ském venkovû a vykazující mnohdy zna-
ky charakteristické pro grejhaunda. Pfies-
né urãení plemenné pfiíslu‰nosti
potomstva tzv. registrovan˘ch jedincÛ
mÛÏe pak b˘t obtíÏné.
ChrtÛ je v souãasnosti sice ve ·panûlsku
dost, ale ãistokrevn˘ch ‰panûlsk˘ch jen
velmi málo, v nûkter˘ch oblastech se
nevyskytují vÛbec. Lovecky se uÏ nepou-
Ïívají, k profesionálním dostihÛm jen
málokdy, protoÏe jsou pomalej‰í neÏ
grejhaundi, a jako spoleãenské plemeno
se vzhledem ke své typické, ponûkud
uzavfiené povaze uplatÀují jen zfiídka,
neboÈ lidí, kter˘m právû takov˘ dosti
rezervovan˘ spoleãník vyhovuje, není asi
mezi ·panûly mnoho. Nejspí‰e se vysky-
tují mezi zku‰en˘mi kynology - chovate-
li chrtÛ, ktefií dokáÏou ocenit jejich neo-
kázal˘ pÛvab a chtûjí napomoci rozvoji
jejich chovu.
Pfii profesionálních dostizích na dráze, ve
·panûlsku velmi oblíben˘ch, se dnes ‰pa-
nûl‰tí chrti témûfi vÛbec neuplatÀují.
Bûhají tu pouze pfiíslu‰níci formy, která je
moderní obdobou formy galgo de carre-
ra a naz˘vá se anglo-galgo (galgo inglés-
español). Ta není plemenem v zootech-
nickém slova smyslu, ale produktem
„uÏitkového“ kfiíÏení ‰panûlsk˘ch chrtÛ
s grejhaundy. V̆ hodou anglo-galgÛ je
vût‰í rychlost, neÏ jakou jsou schopni
vyvinout na dráze ‰panûl‰tí chrti, a díky
efektu heteróze (hybridnímu zisku) také
dokonalá adaptace na místní klimatické
podmínky, pfiedev‰ím teplotu vzduchu,
ãímÏ pfiekonávají i sebelépe aklimatizova-
né grejhaundy.
Na v˘stavách psÛ neb˘vá ‰panûlsk˘ chrt
pfiíli‰ ãasto k vidûní, je to málo roz‰ífiené
plemeno, snad proto, Ïe krátkosrst˘ ráz
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vyhlíÏí na první pohled jako ménû u‰le-
chtil˘ grejhaund a hrubosrst˘ se mÛÏe
náhodnému pozorovateli jevit jako slab˘,
‰patnû osrstûn˘ skotsk˘ jelení pes. Roz-
hodnû je v‰ak ‰panûlsk˘ chrt opomíjen
neprávem. Zdánlivû sice nemá ãím zau-
jmout, ve skuteãnosti má v‰ak i jedineãné
pfiednosti. Vynikající je pfii terénních
dostizích, které si v Evropû získávají
poslední dobou velkou oblibu. V sou-
vislosti s nimi zájem o nûho také v sou-
ãasnosti vzrÛstá. Pfii dostizích na dráze by
také na‰el uplatnûní, neboÈ je velmi vytr-
val˘ a na distancích del‰ích neÏ obvyk-
l˘ch 480 m se jiÏ vyrovná grejhaundovi,
k jeho smÛle se v‰ak takové tratû na
evropské pevninû zatím bûhají málokdy.
Ale co není, mÛÏe b˘t.

Komentáfi ke standardu
·panûlskému chrtovi náleÏí standard FCI

ãíslo 285 z roku 2002. Podle tohoto stan-
dardu jde o stfiednû velkého krátkosrsté-
ho nebo hrubosrstého chrta protáhlého
tûlesného rámce, neboÈ délka tûla je po-
nûkud vût‰í neÏ kohoutková v˘‰ka, lehce
vyklenuté horní linie tûla, pevné kostry
a dlouhé úzké hlavy. Velmi dÛleÏitá je
proporcionálnost celkového zjevu, která
musí b˘t dobfie patrná jak v postoji, tak
v pohybu. Kohoutková v˘‰ka kolísá u psÛ
v rozmezí 62 aÏ 70 cm, u fen v rozpûtí 60
aÏ 68 cm, povolená je tolerance + 2 cm
u psÛ pfii zachování dokonalé proporcio-
nality. Je to klidn˘, ponûkud odtaÏit˘, pfii
lovu velmi rychl˘ a pracovit˘ pes, kter˘ se
dfiíve pouÏíval ke ‰tvanicím ve smeãkách.
Hlava má b˘t celkovû dlouhá, suchá, kost-
natá. Pomûr délky mozkovny k délce ãeni-
chové partie se má jako 5 : 6, coÏ zname-
ná, Ïe ãenichová partie je o nûco del‰í neÏ
mozkovna. Pfii pohledu zboku je prÛbûh

horní linie mozkovny a linie nosního
hfibetu ponûkud rozbíhav˘ (divergentní).
Mozkovna má b˘t velmi dlouhá a úzká,
vÏdy musí b˘t del‰í neÏ ‰ir‰í. Pfii pohledu
zboku je její horní linie lehce konvexní
(vyklenutá). V pfiedních dvou tfietinách
délky se táhne jejím stfiedem v˘razná
podélná ãelní brázdiãka, dobfie viditelná
pfii pohledu zepfiedu. Nadoãnicové ob-
louky nemají b˘t pfiíli‰ vysoké, stejnû tak
t˘lní hrbol. Pfii pohledu shora se mozkov-
na smûrem od t˘lní krajiny k oãnicím rov-
nomûrnû zuÏuje a pfiechází v dlouhou
‰tíhlou ãenichovou partii. 
âelní sklon (stop) by mûl b˘t jen velmi
málo vyznaãen˘. Nosní hfibet musí b˘t
dlouh˘, úzk˘, smûrem k nosní houbû leh-
ce sklonûn˘ tak, Ïe tvofií tzv. klabonos.
Nos je mal˘, ãern˘, vlhk˘. Pysky by mûly
b˘t velmi suché, jemné, napjaté, tmavû
pigmentované, horní musí tûsnû pfiekr˘-
vat dolní. Ústní koutky nejsou pfiíli‰
v˘razné. Zuby musejí b˘t silné, bílé, zdra-
vé. Skus se poÏaduje nÛÏkov˘. ·piãáky by
mûly b˘t mimofiádnû velké. Îádné pre-
moláry nesmûjí chybût. Oãi jsou malé,
‰ikmé, mandlovitého tvaru, pfiednost se
dává tmavû zbarven˘m, ofií‰kovû hnûd˘m
duhovkám. V̆ raz oãí je klidn˘, mírn˘,
ponûkud odtaÏit˘. Oãní víãka musejí b˘t
jemná, jejich okraje jsou tmavû pigmen-
tované a tûsnû pfiiléhají k oãním bulvám.
U‰ní boltce musejí b˘t vysoko nasazené,
trojúhelníkovitého tvaru, u základny ‰iro-
ké, v první tfietinû silnûj‰í, na vrcholu ten-
ãí a jemnûj‰í, zaoblené. V afektu jsou
v první tfietinû polovztyãené, do stran klo-
pené. V klidu jsou vzad sloÏené, tûsnû pfii-
loÏené k hlavû. Jsou-li dopfiedu nataÏené,
dosahují sv˘mi vrcholy pfiesnû k ústním
koutkÛm. Patro musí b˘t tmavû pigmen-
tované s velmi v˘razn˘mi, vystupujícími
pfiíãn˘mi slizniãními li‰tami. 
Krk musí b˘t dlouh˘, na pomyslném pfiíã-
ném fiezu ováln˘, ze stran oplo‰tûl˘, ‰tíh-
l˘ a velmi pohybliv˘. Pfii pohledu ze stra-
ny je linie ‰íje v místû pfiechodu do trupu
lehce konkávní (vydutá), linie hrdla má
b˘t témûfi rovná, jen uprostfied mírnû
vyklenutá. Trup se poÏaduje protáhl˘, sil-
n˘, pruÏn˘. Je v˘razem síly, pohyblivosti
a vytrvalosti. Hrudník musí b˘t mohutn˘,
bfiicho vtaÏené. Horní linie tûla je za
kohoutkem mírnû konkávní (vydutá,
„prone‰ená“), v krajinû beder konvexní
(vyklenutá). Musí b˘t naprosto plynulá,
v pohybu pruÏná, nikoli v‰ak mûkká.
Kohoutek je lehce naznaãen˘, hfibet rov-
n˘, dlouh˘, ostfie vykreslen˘. Bedra mají
b˘t dlouhá, silná, nepfiíli‰ ‰iroká, kom-
paktní, lehce vyklenutá. Musejí pÛsobit
dojmem síly a pohyblivosti. V̆ ‰ka mûfiená
uprostfied vyklenutí beder mÛÏe b˘t vût‰í
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neÏ kohoutková v˘‰ka. Záì
musí b˘t dlouhá, silná a velmi
svaÏitá. Hrudník by mûl b˘t
mohutn˘, nesmí v‰ak b˘t pfií-
li‰ ‰irok˘, je hlubok˘, ale
nemusí dosahovat aÏ k lok-
tÛm. Má b˘t velmi dlouh˘.
Vrchol hrudní kosti je zfietel-
n˘. Îebra mají b˘t plo‰e kle-
nutá a pod kÛÏí dobfie patrná,
meziÏeberní prostory jsou
‰iroké. Obvod hrudníku mûfie-
n˘ za lokty je sotva vût‰í neÏ
kohoutková v˘‰ka. Spodní li-
nie tûla se od konce hrudní
kosti v˘raznû zvedá do silnû
vtaÏeného bfiicha. Slabiny mu-
sejí b˘t krátké, suché, v˘razné.
Ocas je nízko nasazen˘, u ko-
fiene siln˘, spadá podél konãe-
tin a tûsnû k nim pfiiléhá. Rov-
nomûrnû se zuÏuje a vybíhá
do velmi tenké ‰piãky. Je
pohybliv˘ a velmi dlouh˘,
dosahuje pod hlezna. V klidu
zaujímá tvar srpu s hákovit˘m
zahnutím na konci, které
mÛÏe smûfiovat na jednu nebo
druhou stranu. Je-li staÏen˘
mezi pánevní konãetiny, za-
hnutá koncová ãást se ‰piãkou
témûfi dot˘ká podkladu pfied
tlapkami. 
Hrudní konãetiny musejí b˘t
v normálním postoji dokonale
kolmé k podkladu, jemné, rov-
né a rovnobûÏné. Lopatky jsou
krátké, ‰ikmo uloÏené, su‰e
osvalené. Ramenní kosti mají
b˘t dlouhé, pfiimûfienû osvale-
né. Lokty jsou volné, i kdyÏ
tûsnû pfiiléhají k trupu.  Pfied-
loktí jsou velmi dlouhá, rovná
a rovnobûÏná, kostnatá a ‰la-
chovitá. Zápûstní (karpální)
pol‰táfiek je velmi v˘razn˘.
Záprstí mají b˘t pomûrnû
krátká, útlá, mírnû ze‰ikmená
pfii pohledu ze strany. Tlapky
musejí b˘t protáhle oválného
tvaru, tzv. zajeãí. Prsty k sobû
tûsnû pfiiléhají a jsou patfiiãnû
klenuté. âlánky prstÛ by mûly
b˘t silné a dlouhé, ná‰lapné
pol‰táfiky pevné. KoÏní zdvoje-
niny (duplikatury) mezi prsty
jsou slabû vyvinuté, drápy mají
b˘t náleÏitû silné. Pánevní
konãetiny musejí b˘t zdrojem
mohutné dopfiedné hnací síly
a hbitosti pfii pohybu. Svaly na
nich mají b˘t dlouhé, dobfie
patrné, pod kÛÏí se r˘sují kos-

ti. V normálním postoji muse-
jí b˘t absolutnû kolmé k pod-
kladu, správnû zaúhlené. Steh-
na jsou velmi silná, dlouhá,
svalnatá a pevná. Zvlá‰tû pfii
pohledu zezadu je stehenní
svalovina dobfie patrná a ná-
padná. V normálním postoji
by mûla b˘t stehenní kost kol-
má k podkladu. Bérce musejí
b˘t velmi dlouhé, v˘razn˘ch,
ale útl˘ch kostí, mocnû osvale-
né v horní, slabûji v dolní ãás-
ti, s dobfie patrn˘mi Ïílami
a ‰lachami. Hlezna mají b˘t
v˘razná a hranatá, silné Achil-
lovy ‰lachy jsou dobfie viditel-
né. Úhel, kter˘ svírá osa bérce
s osou nártu v hlezenním
kloubu, ãiní více neÏ 140°.
Nárty musejí b˘t krátké, útlé,
v normálním postoji kolmé
k podkladu. Tlapky pánevních
konãetin mají b˘t stejné jako
tlapky hrudních konãetin. Nej-
pfiirozenûj‰ím druhem po-
hybu je pro ‰panûlského chrta
cval. Klus musí b˘t velmi dlou-
h˘, nízk˘, pruÏn˘, vydatn˘. 
Nikdy se nesmí objevit ani ná-
znak mimochodu nebo po-
hybu do strany (boãení).
KÛÏe na celém tûle musí b˘t
napjatá, pevná a volnû pohyb-
livá. PokoÏka má b˘t rÛÏovû
zbarvená, tento poÏadavek
v‰ak mÛÏe b˘t u jedincÛ s ãer-
nû zbarvenou srstí stûÏí spl-
nûn. Viditelné sliznice musejí
b˘t tmavû pigmentované. Srst
je u krátkosrstého rázu hustá,
velmi jemná, krátká, hladce
pfiilehlá. Musí pokr˘vat rovno-
mûrnû celé tûlo vãetnû mezi-
prstních prostor. Na zadní
stranû stehen b˘vá ponûkud
del‰í. Hrubosrst˘ ráz má krycí
srst celkovû stfiednû dlouhou,
hrubou. Délka a tvrdost srsti
je na rÛzn˘ch partiích tûla rÛz-
ná. Del‰í je srst na horním pys-
ku, kde tvofií tzv. knír, a na
lících, kde tvofií tzv. licousy,
nad oãima, kde tvofií oboãí,
a na temeni hlavy. V‰echny
barvy srsti jsou pfiípustné.
Typické je zbarvení plavé, pfiíp.
s Ïíháním svûtlej‰ího nebo
tmav‰ího odstínu, ãerné, ãer-
no-strakaté (svûtlej‰í nebo
tmav‰í), tmavû plavé, skofiico-
vé, Ïluté, ãervené, bílé ãi stra-
katé. Ivan Stuchl˘
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