
ans Räber uvádí, Ïe „pfudel“ je
staré nûmecké dialektické slovo
pro kaluÏ vody, a dovozuje z toho

pfiíãinnou souvislost s obdobnû oznaão-
van˘mi psy (Budl, Buddel) a jejich spoji-

tost s vodou. Není náhodné, Ïe pudl byl
ve Francii zván téÏ chien mouton,
ovãák. Na nûmeckém území byl uÏ velmi
dlouho znám v˘vojovû pfiechodn˘ ãi
„kfiíÏen˘“ typ psa, takzvanû ovãáck˘
nebo ovãí pudl - Schafpudel, a dokonce
z ruského území je pfiipomínán dnes jiÏ
dávno vyhynul˘ ãern˘ vodní pes. V˘skyt
podobného typu psa na rÛzn˘ch mís-
tech Evropy vedl ke sporÛm o pÛvod
pudla, zejména mezi Francouzi a Nûmci.

Mnichovsk˘ Deutscher Pudelclub opíral
svého ãasu své nároky o rytinu dr.
Meyera ze Stuttgartu z roku 1770, na
níÏ ov‰em pes zápolící s mohutnou
volavkou je‰tû silnû pfiipomíná spí‰e
loveckého ‰panûla. Zajímav˘ je názor,
kter˘ v souvislosti s tímto zobrazením
vyslovil V. Fuchs: „Dnes (tj. kolem roku
1900) je chov pudlÛ roz‰ífien po celém

36 SVùT PSÒ 4/07

HISTORIE

Tak vypadali…

PUDL

Souãasn˘
pudl ve
zbarvení
stfiíbrném

H

Nûmeãtí pudlové (German poodles)
v knize Vero Shawa z roku 1881 

·ÀÛrov˘ pudl na Strebelovû
kresbû z roku 1895 (?)

Oficiální jméno pudla – caniche – je pÛvodu francouzského.
Odvozuje se od termínu chien canard, tedy kachní pes. Jde
o oznaãení psa urãeného k lovu kachen a jiného vodního
ptactva, zatímco nûmecké Pudel nebo Budel se pr˘ 
poprvé objevilo na dfievorytu z roku 1643: ukazuje 
prince Ruperta s jeho vûrn˘m psím prÛvodcem Boyem.
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svûtû, nejvíce ale ve Francii a ·panûlsku.
Stoupenci názoru, Ïe je pudl pÛvodu
nûmeckého, dovozují, Ïe se do ·panûl pud-
líci dostali teprve za válek na poãátku sto-
letí osmnáctého, a Ïe tím ku vzniku psÛ
‰panûlÛ základ poloÏili. Leã z druhé strany
hypothesa ta vyvrací dÛkazy, Ïe plémû ‰pa-
nûlÛ jest oproti pudlÛm star‰í nejménû o 2
aÏ 3 století.“ Za nejstar‰í zobrazení
„nûmeckého“ pudla je v‰ak povaÏován dfie-

vofiez Hanse Burgmaira, zachycující na lví
stfiih upraveného psíka vesele poskakující-
ho podél triumfálního prÛvodu nûmecké-
ho krále Maxmiliána I. (1459 – 1519).
Vodní pudl nebyl v˘sadou jedné oblasti ãi
jedné zemû. Pfiesto je v‰ak – a jistû opráv-
nûnû – nejvût‰í podíl na vzniku pudla pfii-
suzován francouzskému barbetovi a ple-
meno je registrováno jako francouzské.
JiÏ koncem 18. století, rozhodnû pak po
roce 1800, pfiestává b˘t pudl v‰estrann˘m

loveck˘m psem, ale definitivnû vstupuje
mezi plemena salonní. V té dobû si pod-
maÀuje cel˘ svût jako spoleãník udivující
svou pfiítulností a inteligencí. NeboÈ jak
napsal V. Fuchs v roce 1903: ,,Pudl jest ze
v‰ech psÛ svûta zvífietem nejuãenlivûj‰ím
a jako pes gymnasta v cirkusech provádí
pravé divy, umí ãísti a poãítati, na piano
hráti, ba produkuje se i jako mnemotech-
nik s bájeãnou pamûtí.“

Michal Císafiovsk˘

Neznám˘ ãesk˘ miniaturista, rodinn˘
portrét s pudlem, 20. léta 19. století 
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„Největší podíl
na vzniku 

pudla je – jistě
oprávněně 

- připisován
francouzskému

barbetovi.“

Vlastní portrét Rembrandta van Rijna (1606
– 1669) v orientálním kost˘mu s pudlem
je‰tû v˘raznû pfiipomínajícím barbeta

Kresba pudla z 18. století v publikaci Das
Buch vom gesunden und kranken Hunde
profesora L . Hoffmanna z roku 1901

„Mal˘ barbet“, Buffon, 
Histoire naturelle 1772
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