
ajitelé tibetsk˘ch ‰panûlÛ jsou
vcelku zvyklí na to, Ïe vefiejnost
hází jejich svûfience do jednoho

pytle s pekinézy. Mnozí ho pokládají za
ménû povedeného „pekiÀáka“ nebo
dokonce za jeho kfiíÏence. Je to pochopi-
telné, snad i omluvitelné: zatímco
pekingsk˘ palácov˘ psík patfií u nás
k tradiãním plemenÛm a je chován uÏ

dlouho, tibet‰tí ‰panûlé se zde objevili
aÏ v dobû pomûrnû nedávné a doposud
se jim v oblibû nepodafiilo pekinéze pfie-
konat. Poãty odchovávan˘ch ‰tûÀat
tibetského ‰panûla na rozdíl od jeho pfií-
buzného nedosahují ani stovky. 

CO MAJÍ SPOLEâNÉHO
Podobnost obou plemen v‰ak rozhodnû

není ãistû náhodná. Mnoho shodn˘ch
exteriérov˘ch znakÛ svûdãí o pomûrnû
blízké pfiíbuznosti – a dostupné prameny
dávají tomuto tvrzení za pravdu.
Shodnout se nemohou jen v tom, zda je
tibetsk˘ ‰panûl plemenem pÛvodnûj‰ím
a je pfiím˘m pfiedkem pekingského palá-
cového psíka (tato teorie se zdá b˘t
pravdûpodobnûj‰í), nebo zda vznikl aÏ
po jeho kfiíÏení s tibetsk˘mi psy. Jejich
pfiedkové jistû mûli blízko i k pfiedchÛd-
cÛm lhasa apso a ‰icu. AÈ tak nebo onak,
v‰ichni dne‰ní spoleãen‰tí psi z Tibetu
i z âíny jsou potomky tzv. lvích psÛ,
mal˘ch dlouhosrst˘ch psÛ, jeÏ si drÏeli
pfieváÏnû mni‰i v buddhistick˘ch klá‰te-
rech a jejichÏ ãetná vyobrazení se nám
dodnes dochovala na mnoha památkách
od keramiky pfies malby na hedvábí aÏ
po rÛzné skulptury a reliéfy. Jejich dávná
minulost v‰ak zÛstane zahalena tajem-
stvím zfiejmû uÏ navÏdy. 
Pekinéz a tibetsk˘ ‰panûl se v minulosti
vzájemnû podobali je‰tû mnohem víc
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Jak je poznat

Kdo je kdo
Poãet psích plemen se blíÏí ãtyfiem stovkám. A to je‰tû
hovofiíme jen o tûch mezinárodnû uznan˘ch. Mnohá se 
od sebe li‰í tak v˘raznû, Ïe s jejich rozli‰ováním nemají
milovníci psÛ vÛbec Ïádn˘ problém. Potom jsou tu 
ov‰em taková, která b˘vají laiky s oblibou zamûÀována. 

Tibetsk˘ ‰panûl

M

Konãetiny
jsou o nûco
del‰í, lehãí
a ménû
siln˘ch
kostí

Srst
dlouhá, ale
nezakr˘vá
obrysy tûla
a konãetin

V kohoutku
o nûco vy‰‰í
a také tûÏ‰í
(kolem 25
cm a 6 kg)

Hlava
spí‰e
men‰í

Oãi
stfiednû
velké

Stfiednû
dlouhá tlama
bez vrásek,
ãenich
vystupuje
z obliãeje,
kter˘ tudíÏ
není ploch˘
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neÏ dnes. Extrémní zkrácení ãenichové
partie, dokonale ploch˘ obliãej a extrém-
nû dlouhá a bujná srsti u pekinéze jsou
v˘sledkem  teprve povûstného chovatel-
ského umu britsk˘ch chovatelÛ. 
Obû popisovaná plemena se vyznaãují
malou velikostí, zkrácen˘mi konãetina-
mi, obdélníkov˘m tûlesn˘m rámcem,
dlouhou rovnou srstí a zkrácenou – byÈ
v rÛzné mífie – ãenichovou partií. Po-
dobn˘ mají také ocas: vysoko nasazen˘,
bohatû osrstûn˘ a nesen˘ zatoãen˘ pfies
hfibet. Mohou se vyskytovat prakticky ve
v‰ech barvách a barevn˘ch kombinacích
vãetnû typické zlaté Shodují se také
sv˘m dne‰ním uplatnûním: v obou pfií-
padech se jedná o vyslovenû spoleãenská
plemena. 

âÍM SE LI·Í
Nûkdy se fiíká, Ïe dne‰ní tibetsk˘ ‰panûl
nám umoÏÀuje udûlat si pfiedstavu
o tom, jak asi vypadali pÛvodní pekiné-
zové, neÏ se na nû „vrhli“ evrop‰tí cho-

vatelé. Bezpochyby tibeÈani pfiedstavují
star‰í, pÛvodnûj‰í typ neÏ v˘raznû
zu‰lechtûn˘ pekinéz. 
Co se velikosti t˘ãe, tibetsk˘ ‰panûl je
v kohoutku o nûco vy‰‰í a také tûÏ‰í
(kolem 25 cm a 6 kg), pekinéz niÏ‰í
a lehãí (kolem 20 cm a 4 kg). Hlava peki-
néze má b˘t velká, s ploch˘m profilem,
s velmi krátk˘m a ‰irok˘m nosem, zavû-
‰en˘m u‰ima srdcovitého tvaru a nápad-

nû velk˘ma kulat˘ma oãima. Hlava tibet-
ského ‰panûla je vzhledem k tûlu spí‰e
malá, se stfiednû dlouhou tlamou bez
vrásek a s vysoko nasazen˘m a zavû‰en˘-
ma u‰ima a stfiednû velk˘ma oãima. 
Tûlo pekingského psíka je podsadité
a statné, se ‰irok˘m hfibetem a siln˘mi,
v˘raznû zkrácen˘mi konãetinami, které
se ztrácejí v záplavû srsti. Tûlo tibetské-
ho ‰panûla je lehãí, ménû kompaktní,
konãetiny jsou o nûco lehãí a ménû sil-
n˘ch kostí, opticky nespl˘vají s tûlem. 
Obû plemena mají dlouhou rovnou srst
s hustou podsadou, ale u pekinéze je
v˘raznû bohat‰í vãetnû mohutné hfiívy. 
I kdyÏ základní uÏití spoleãenského psa
je stejné, tibetsk˘ ‰panûl je v˘raznû spor-
tovnûji zaloÏen˘, pohyblivûj‰í a obrat-
nûj‰í a je schopen se uplatnit i pfii kyno-
logick˘ch sportech nebo pû‰í turistice.
Pekinéz je naproti tomu vyslovenû poko-
jov˘ pes s malou potfiebou pohybu, zato
s vût‰ími poÏadavky na péãi o srst. 

Les
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Pekinéz

NiÏ‰í
a lehãí
(kolem 20
cm a 4 kg)

Srst v˘raznû
bohat‰í,
s mohutnou
hfiívou
kolem krku V˘raznû

zkrácené
konãetiny,
které se
ztrácejí
v záplavû
srsti

Obliãej
s ploch˘m
profilem,
velmi
krátk˘m
nosem 

Oãi
velké,
kulaté

Hlava
nápadnû
velká 

Jak je poznat

Tibetsk˘ teriér patfií do pfiíbuzenstva
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