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‰echny tyto vlastnosti se vztahu-
jí také na anglického ‰pringr‰pa-
nûla, kterého nûktefií laikové

povaÏují za trochu pfierostlého kokr‰pa-
nûla. Tento omyl mÛÏeme snadno po-
chopit, pfiinejmen‰ím kdyÏ si vzpome-
neme na dlouhé u‰i porostlé kuãeravou
srstí a hedvábné osrstûní po celém tûle
malého ‰panûla. Pfii podrobnûj‰ím po-
hledu v‰ak odhalíme celou fiadu rozdílÛ.

ZCELA BEZPROBLÉMOVÍ
Angliãtí ‰pringr‰panûlé jsou naprosto
bezproblémoví psi. Jsou tak pfiizpÛsobi-
ví a milí, Ïe jsou bez obav vhodní i pro
naprosté zaãáteãníky, ktefií je‰tû nikdy
psa nemûli.
Tito u‰lechtilí Angliãané se chovají
v bytû nebo v domû naprosto nenápad-
nû. KdyÏ jsou jejich majitelé zabráni do
své práce, psi polehávají a podfiimují
pod stolem. Spokojenû spí, dokud ãlo-
vûk sedí u televizoru, a celkovû se cho-
vají velmi decentnû. Zbyteãné ‰tûkání je
tûmto nádhern˘m psÛm zcela cizí.
Venku to ov‰em vypadá úplnû jinak.
Tam je pro nû hlavním motem akce –
a té potfiebují mnoho. Angliãtí ‰prin-
gr‰panûlé milují dlouhé procházky
a s nad‰ením se pustí do aportování
makety kofiisti. Pokud nás baví vym˘‰let
na procházkách pestré úlohy pro psa,
urãitû mÛÏeme poãítat s nad‰en˘m prÛ-
vodcem. Pfieskakovat pfies padl˘ kmen
stromu nebo po starém kmeni pfiechá-
zet pfies potok? Plazit se pod laviãkou
a na druhé stranû se opût objevit se záfií-
címa oãima? Sprintovat slalomem mezi
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Anglický špringršpaněl
Stejnû jako dfiív se i dnes tû‰í
‰panûlé velké oblibû, a proto

je jen dobfie, Ïe jich je hned
tolik rÛzn˘ch plemen. AÈ uÏ jde
o populární kokr‰panûly, ménû

známé kooikerhondje, field
nebo vel‰‰pringr‰panûly... –
jedno mají v‰ichni spoleãné:

jsou prostû nádherní. 
S okouzlující atraktivitou se
snoubí nesrovnateln˘ ‰arm,
nesmírnû pfiátelská povaha

a svûÏí podnikav˘ duch.

V



stromy? To v‰echno je plnû v duchu to-
hoto inteligentního psa s rozvinutou
touhou po dobrodruÏství.

JAK¯ PÁN, TAKOV¯ PES...
KdyÏ je anglick˘ ‰pringr‰panûl tak Ïádo-
stiv˘ pohybu, jsou tito psi vhodní jen
pro aktivní sportovce? Známe to pfiece
od border kolií, australsk˘ch ovãákÛ
a dal‰ích aktivních plemen, které jsou
u pohodlnicky zaloÏeného ãlovûka bez-
nadûjnû znudûní a nedostateãnû vytíÏe-
ní. U anglického ‰pringr‰panûla jde
o nûco docela jiného. Tito psi se pfiizpÛ-
sobí dokonale Ïivotnímu rytmu svého
ãlovûka. To znamená, Ïe jsou schopni
zvyknout si na aktivní trávení volného
ãasu a s nad‰ením se do nûho zapojit,
ale spokojí se i s podstatnû men‰í dáv-
kou pohybu v pfiípadech, kdy jejich
majitel nepatfií právû mezi sportovce.

ZMLSAN¯ JAZ¯âEK
Pokud se nûkdo ménû pohybuje, potfie-
buje také ménû kalorií – ale tato pravda
naráÏí pfii v˘Ïivû mimofiádnû pfiíchyl-
n˘ch anglick˘ch ‰pringr‰panûlÛ na
pramálo pochopení. Tito psi totiÏ jedí
rádi, no ano, dokonce s nad‰ením,
a o nûjak˘ch dietních rozpisech si ne-
myslí nic dobrého.
Z tohoto dÛvodu by mûli majitelé tûch-
to ãtyfinoh˘ch labuÏníkÛ dbát na to, aby
v˘Ïiva jejich psÛ odpovídala skuteãné
dávce pohybu. Jakmile se na Ïebrech
usadí nadbyteãná kila, je zpátky ke
krásné postavû dlouhá a trnitá cesta.

LOVECKY VÉST?
Ve své domovinû v Anglii patfií angliãtí
‰pringr‰panûlé mezi nejoblíbenûj‰í lo-
vecká plemena. Jsou vynikající na stopû,
pfii slídûní dokáÏou prohledat velkou

plochu, úspû‰nû vyÏenou zvûfi a po v˘-
stfielu ji spolehlivû aportují. Tento nada-
n˘ lovecky upotfiebiteln˘ pes je ideál-
ním prÛvodcem samostatnû lovících
lovcÛ.
Musíme tedy vést anglického ‰pringr-
‰panûla lovecky, aby se cítil dobfie a aby
Ïádná z jeho vrozen˘ch vloh nepfii‰la
zkrátka? To fiada majitelÛ vyvrací. An-
gliãtí ‰pringr‰panûlé jsou nejen dobfií
loveãtí psi, ale pfiedev‰ím také vynikají-
cí rodinní psi. Pro nû je dÛleÏité Ïít
v úzkém kontaktu s rodinou a mít do-
statek ãinnosti. Ta ov‰em nemusí nutnû
zahrnovat lovecké nasazení.
V Anglii se jiÏ celé desítky let chovají
dva typy anglick˘ch ‰pringr‰panûlÛ:
pracovní a v˘stavní linie. DÛsledky pro
potenciální majitele tûchto pÛvabn˘ch
‰panûlÛ jsou zfiejmé: jestliÏe nacházejí

uspokojení v lovu, vyberou si ‰tûnû
z úspû‰n˘ch pracovnû veden˘ch linií.
JestliÏe ov‰em chtûjí ãistû rodinného
psa s ménû vyjádfien˘m loveck˘m pu-
dem, pfiidrÏí se v˘stavních linií.
Loveck˘ pud na‰ich psÛ je zvladateln˘.
Budete-li je vãas vychovávat s pamls-
kem a láskou, mÛÏete s nimi chodit bez
problémÛ na procházku na volno.
U kola nebo vedle konû? Îádn˘ pro-
blém! Angliãtí ‰pringr‰panûlé nejen
vyslovenû milují dûti a jsou velmi hraví,
ale jsou velmi vhodní také pro nejrÛz-
nûj‰í odvûtví kynologick˘ch sportÛ ve
volném ãase. Na cviãi‰ti agility se brzy
ukáÏou v pravém svûtle - ne jako lvi
salonÛ, ale pfiedev‰ím jako pohybliví
a jako smr‰È rychlí psi, ktefií s lehkostí
a elegancí zvládají v‰echny pfiekáÏky.
Tito psi, postrádající jakékoliv sklony
k dominanci, jsou dokonal˘mi prÛvod-
ci i pfii jízdách na kole nebo jako prÛ-
vodci jezdcÛ na koních. JestliÏe rádi
bûháte pro zdraví, je anglick˘ ‰pringr-
‰panûl pfiímo neúnavn˘m prÛvodcem.

ROSTOUCÍ POPULARITA
TfiebaÏe anglick˘ ‰pringr‰panûl je v An-
glii velmi oblíben˘m plemenem, na
kontinentu i u nás zná toto okouzlující
plemeno jen pomûrnû velmi málo
milovníkÛ psÛ. Zdá se v‰ak, Ïe se tento
stav v poslední dobû pomalu mûní:
Popularita pÛvabn˘ch anglick˘ch ‰prin-
gr‰panûlÛ v poslední dobû roste.
To jsme vidûli napfiíklad na poslední
svûtové v˘stavû psÛ v Dortmundu, kde
budili angliãtí ‰pringr‰panûlé velkou
pozornost. ¤adû zájemcÛ o plemeno se
líbí jeho stále je‰tû pfiijatelná velikost
(kohoutková v˘‰ka ãiní v prÛmûru 51
centimetrÛ). Anglick˘ ‰pringr‰panûl je
vût‰í neÏ kokr‰panûl, kter˘ se nûkomu
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Anglick˘ ‰pringr‰panûl je v Anglii velmi oblíben˘m
plemenem, u nás ho v‰ak zná pomûrnû málo milovníkÛ psÛ

Krása a elegance tohoto nádherného plemene
se projevuje bezesporu jiÏ u ‰tûÀat
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S tfiíslovou
barvou se
setkáváme
vzácnû, ale je
to velmi
atraktivní
zbarvení



zdá prostû pfiíli‰ mal˘. Pfiesvûdãivû pÛ-
sobí i celková robustnost psÛ tohoto
pfiíjemného plemene.

ZDRAVÍ
A pokud jde o zdraví: to je téma, které
odpovûdní chovatelé ‰panûlÛ rozhodnû
nepfiehlíÏejí. Jde o hodnû diskutovanou
fukosidózu, kterou v‰ak lze rozpoznat
pomocí testu DNA, a díky tomu ji lze
také chovatelsky kontrolovat (napfiíklad
v klubu loveck˘ch ‰panûlÛ v Nûmecku
je tento test povinn˘ stejnû jako test
progresivní retinaatrofie a dysplazie
kyãelního kloubu ). PrÛmûrn˘ vûk 13 aÏ

14 let je ostatnû v˘sledkem celkovû vel-
mi odpovûdného pfiístupu chovatelÛ.

PÉâE
Hladká srst anglického ‰pringr‰panûla
vyÏaduje pravidelnou péãi. JestliÏe
nûkdo nemá chuÈ pravidelnû sáhnout
po hfiebenu a kartáãi, mûl by se radûji
poohlédnout po krátkosrstém plemeni.
Nedostatek péãe o srst ‰pringr‰panûla
totiÏ znamená zplstnatûlé uzlíky srsti,
ekzémy a dal‰í problémy s kÛÏí.
Tito elegantní Angliãané se dvakrát aÏ
tfiikrát roãnû trimují, vnitfiní strany u‰í
se pravidelnû vystfiíhávají a nejménû
dvakrát t˘dnû potfiebují dÛkladnû vy-
kartáãovat.
JestliÏe ov‰em nûkdo nemá ãas nebo
chuÈ vûnovat se pravidelnému trimová-
ní srsti psa, mÛÏe tuto péãi pfienechat
také profesionálovi. 

PLEMENO STAR·Í NEÎ 600 LET
Tvrdí se, Ïe plemeno anglick˘ ‰pringr-
‰panûl je známo jiÏ více neÏ 600 let.
Dfiíve se tito hbití psi pouÏívali k zahá-
nûní ptákÛ do sítí. Jeho pfiesn˘ pÛvod je
v‰ak obestfien tajemstvím a spoustou
dohadÛ: „·pringr‰panûl pochází z kfií-
Ïení s black-and-tan teriéry; vévoda
z Norfolku vy‰lechtil varietu, která
v˘konnûji a plynuleji revíruje neÏ bûÏn˘
‰pringr‰panûl. Tito psi jsou velmi odda-
ní a pfiíchylní, a pokud musí zmûnit své-
ho pána, ãasto pojdou,“ napsal Youatt
v roce 1845. Pfiedpokládá se, Ïe norfol-
sk˘ ‰patnûl byl v˘chozím plemenem pfii

‰lechtûní dne‰ních ‰pringr‰panûlÛ.
Kmotrem tohoto plemene byl vévoda
z Norfolku a podle v‰eho byl prvním,
kdo uvedené psy choval ãistokrevnû.
„[...], ov‰em pak bylo toto plemeno vy-
tlaãeno jin˘mi ‰panûly a nakonec se uÏ
v ãistokrevn˘ch liniích nenacházelo,“
vysvûtluje renomovan˘ kynolog Hans
Räber. Norfol‰tí ‰panûlé byli bílí s tma-
vû hnûd˘mi nebo ãern˘mi plotnami
a hnûdí bûlou‰i a svého ãasu to bylo
pomûrnû znaãnû roz‰ífiené plemeno. Bílé
lysinky na ãele a bílé ‰piãky ocasu se
povaÏovaly za známku velké u‰lechtilos-
ti. „Proto jim chovatelé nekupírovali
ocasy. Norfolsk˘ ‰panûl byl vynikajícím
vodním psem a aportérem. Údajnû byl
znaãnû podobn˘ setrovi a v kohoutku
mûl zhruba 48 centimetrÛ,“ tvrdí Räber.

MEZI KOKREM A SETREM
První angliãtí ‰pringr‰panûlé se pod
tímto názvem poprvé objevili na anglic-
k˘ch v˘stavách kolem roku 1900. Od
roku 1902 existuje prokazatelnû chov
podle platného standardu, kter˘ s se-
bou nese jasné vymezení vÛãi ostatním
plemenÛm ‰panûlÛ. Dne‰ní podoba
anglického ‰pringr‰panûla je mimofiád-
nû zdafiilou pfiechodovou formou mezi
kokrem a setrem. G. M. ■

U v˘stavních linií je loveck˘ pud
ménû vyjádfien neÏ u pracovních linií
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Standard krátce
âÍSLO STANDARDU FCI: 125
ZEMù PÒVODU: Velká Británie
CELKOV¯ VZHLED: Vyslovenû pÛvabn˘
pes stfiední velikosti; na vy‰‰ích
bûzích neÏ ostatní ‰panûlé.
VELIKOST: Kohoutková v˘‰ka 
vût‰í neÏ cca 51 cm
POVAHA: Pfiátelská, 
vyrovnaná, pfiizpÛsobivá.
OSRSTùNÍ: Hladké a dobfie 
pfiiléhající k tûlu. Bohaté osrstûní
(praporce) na bûzích a na u‰ích.
BARVY: V‰echny barvy ‰panûlÛ 
jsou povoleny; ãernobílá, 
hnûdobílá a tfiíslová.
KONTAKT: Klub chovatelÛ 
loveck˘ch slídiãÛ, M. Ka‰par, 
765 52 Hutisko -Solanec 234

Tfii nádherné 
barvy najednou

(zleva doprava):
hnûdobílá, 

ãernobílá, tfiíslová
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