
 
 

IX. skupina FCI - Spoločenské plemená 
 

Historické pramene už od začiatku 16. storočia dokumentujú v umeleckých 
obrazoch, literárnych dielach a písomných zmienkach existenciu plemena veľmi 
podobného dnešnému pudlovi. Počas 12. až 16. storočia sa pudlovi podobní psi objavili v 
umení, rezbárstve na minciach a rímskych hrobkách. Historicky ide o jedno z najstarších 
plemien psov. Literatúra a umenie poukazujú na francúzske, nemecké a ruské korene. 
Prvý záznam o plemene pochádza z roku 1555 od švajčiarskeho prírodovedca Conrada 
Gessnera.  

Pudel sprevádzal osobnosti histórie ako boli: Mária Antoinetta (dcéra Márie 
Terézie) a francúzsky kráľ Ľudovít XVI, Margaréta z Yorku, rod Karola Smelého 
Burgundského, rod Maximilána Rakúskeho či Winston Churchill.  

V umení pudla preslávili diela od maliarov ako boli: Francisco de Goya, Jean 
Baptist Oudryh, sir Edwin Landseer, Henri de Toulouse-Lautrec, Albrecht Dürer, alebo 
Gerge Rankin a samozrejme mnohí iní umelci ako spisovatelia a neskôr fotografi. 

 
Nemecké slovo pudel hunden označuje vodných psov, alebo vodného psa z 

Británie ktorého neskôr premenovali na pudla. Nemeckým slovom pudeln, ktoré 
znamená „špliechať sa vo vode“  sa meno pudel utvrdilo.    

 
Predkami dnešného pudla boli nemecký pudel a francúzsky barbet. Bol určený na 

prinášanie poľovnej zveri z vody čomu zodpovedajú aj jeho príbuzní ako: španielske, 
írske a portugalské vodné psy ako aj maďarský puli.  

Niektorí odborníci tvrdia, že jeho predkom je pastiersky pes. Iní experti zasa 
tvrdia, že pochádza z anglického "vodného psa", ktorý sa používal na prinášanie vodnej 
zveri. Pudel pravdepodobne vznikol krížením oboch pôvodných plemien. Toto 
potvrdzujú dva druhy jeho srsti kučeravá a šnúrovitá ako aj výborné povahové črty, ktoré 
sa dodnes zachovali. Pudel je bezchybný aportér, používaný pri love vodných vtákov 
určený na prinášanie zastrelenej zveri z vodných plôch. Vodné psy boli príležitostne 
využívané aj na pasenie oviec. Cirkusové pudle účinkovali v 18. a 19. storočí po celej 
Európe a Amerike. Svojou schopnosťou naučiť sa všetko od chôdze na zadných nohách 
cez saltá a kartárske triky až po hranie domina si získali obrovskú popularitu.  

 
Pudel si v 18. storočí získal obľubu aj ako elegantný spoločník. V 19. storočí sa v 

Anglicku stal z pudla luxusný pes a existoval už vo svojej dnešnej podobe. V roku 1876 
bol klasifikovaný ako samostatné plemeno. Pudel si našiel cestu aj z Európy do Ameriky 
a to v roku 1887. Pred prvou svetovou vojnou sa uplatnil ako výstavné zviera. K 
rozdeľovaniu do jednotlivých veľkostných variet (tzv. toy - hračkový, trpasličí, stredný a 
veľký pudel tzv. Kráľovský) dochádza až v 20. storočí. Prvý štandard vyšiel v roku 1888. 

  
V blízkom príbuzenskom vzťahu s toy a trpasličím pudlom sú malé plemená ako 

Boloňský psík a bišon. Pudel bol teda použitý ako základ pre šľachtenie nových plemien. 
Krížením sa vynikajúce vlastnosti pudla prenášali a vznikali zaujímavé plemená. Keďže 
pudel spája energiu pastierskeho a vodného psa (pretože je ochotný zver prinášať a 



obľubuje vodu) bol použitý pri vzniku nového plemena, tzv. pudelpointer. Cockerpoo je 
kombinácia pudla a amerického kokeršpaniela. Pekepoo je kríženec pudla a pekinského 
palácového psíka a v neposlednom rade labradoodle ako vodiaci pes hybrid pudla a 
labradorského retrievera. 

 
Rozvážny a všestranný pudel patrí medzi najinteligentnejšie plemená psov. Je 

veľmi učenlivý, bystrý a pozorný, ľahko ovládateľný, ale pritom temperamentný. Je 
výborným spoločníkom človeka, a preto patrí medzi veľmi rozšírené a obľúbené 
spoločenské psy. Jeho charakteristický výzor mu dodáva úprava srsti t.j. rôzne druhy 
strihov. Okrem oficiálnych uznaných farieb pudlov: čiernej, bielej, hnedej, striebornej a 
aprikot (marhuľovej) vyšľachtili, najmä v Amerike mnohé odtiene rozličných farieb, 
napr. krémovú  a antracitovú.  

Podrobne sa uvádza o detailoch zvieraťa v štandarde tohto plemena. 
 

 
Ideálna voľba pre Vás je veľký pudel z našej chovateľskej stanice.  
Dlhovekosť, výborné zdravie, stavba tela, správna hlava a kvalitná srsť sú 

základné priority a atribúty tohto plemena. U pudla sa dá očakávať dlhší život ako u 
väčšiny plemien pretože sa dožívajú až 18 rokov. Hravosť a svižnosť si uchovávajú do 
neskorého veku. Pudle sú vo všeobecnosti húževnaté, zdravé a povahovo príjemné 
zvieratá. Keďže nepĺznu môžu robiť milú spoločnosť aj ľuďom s alergiami a kožnými 
problémami. 

Môžete sa na nás s dôverou obrátiť a poradíme Vám. 
 
S pozdravom Edita Králová a Branislav Vlček.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj a odporúčaná literatúra: 
 
- Príručky psích plemien, Pudel, Dr. Bruce FOGLE, 
- Pudl, S. Mayer Clark, 
- Pudel, Všetko čo potrebujete vedieť o svojom pudlovi vrátane zdravotnej starostlivosti, výcviku, chovu a   

vystavovania, Jackie Ransomová,  
- Monografia psích plemien, Pudel, Jaroslav Hrubant. 


