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Králem mezi sv˘mi

Ke vzniku
erdelteriérÛ
pfiispûli
rozhodující
mûrou vydrafii 
– otterhounds 
– a celá 
fiada rÛzn˘ch
plemen teriérÛ
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e vzniku erdelteriérÛ pfiispûli roz-
hodující mûrou vydrafii – otter-
hounds – a nûkolik plemen teriérÛ.

Údajnû se na vzniku plemene podílely
dokonce i kolie, coÏ pr˘ plemeni pfiineslo
mimofiádnû vlídnou a pfiívûtivou povahu.
I kdyÏ zpûtnû nelze vystopovat v‰echna
plemena, která se podílela na vzniku „krá-
le teriérÛ“, jedno je jisté: vznikl tehdy pes
milující vodu a ostr˘ proti ‰kodné, které-
mu se zpoãátku fiíkalo Bingley Terrier. Na
seznamu jeho speciálního zájmu byly
vydry, hryzci vodní, kuny, tchofii a vodní
ptactvo. Jeho lovecké schopnosti byly
povaÏovány za nepfiekonatelné a spoleh-
livé - ale to nûjak upadlo do zapomnûní.
To, Ïe erdelteriéfii byli pÛvodnû chováni
k loveck˘m úãelÛm, dnes ví málokter˘
milovník psÛ. Majitelé se diví, kdyÏ jejich
pes najednou uloví králíka nebo daÀka,
pfiitom erdelteriéfii jsou loveck˘mi pudy
vybaveni stejnû jako dfiív. Podíl lovecky
veden˘ch erdelteriérÛ je po celé Evropû
miziv˘, tfiebaÏe existují myslivci, ktefií
nedají na v‰estranné schopnosti tohoto
anglického plemene dopustit.

âertovo kvítko
DÛvodem, proã byl erdelteriér odhalen
jako vynikající talent v nejrÛznûj‰ích
oblastech vyuÏití, je pravdûpodobnû jeho
v‰estrannost. JakoÏto inteligentní a mi-
mofiádnû robustní pes se erdelteriér
osvûdãil v obou svûtov˘ch válkách jako
zdravotnick˘ a zpravodajsk˘ pes. Tehdy
mu lidé pfiezdívali také „váleãn˘ pes“.
Pozdûji následovala celá fiada dal‰ích
oblastí vyuÏití: aÈ uÏ erdelteriéra vyuÏívá-
me jako slepeckého vodícího psa, obra-
náfie, záchranáfiského psa, lavinového psa
ãi rodinného spoleãníka... - prakticky ve

v‰ech oblastech se u nûj projevují vynika-
jící vlohy a schopnosti a vyslovená ocho-
ta podávat skvûlé v˘kony. Jako terapeu-
tiãtí psi projevují erdelteriéfii citlivost
a schopnost vcítit se.
Dnes Ïije vût‰ina erdelteriérÛ jako rodin-
ní psi a sv˘m majitelÛm splní kaÏdé pfiá-
ní. I pfies svÛj temperament jsou tito teri-
éfii s pevn˘mi nervy snadno vychovatelní
a lze je bez problémÛ vést. Jsou dokonce
vyslovenû uãenliví, coÏ usnadÀuje jejich
v˘cvik v nejrÛznûj‰ích oblastech vyuÏití.
Erdelteriéfii jsou velmi vlídní a pfiátel‰tí
v kontaktu s dûtmi, ale pokud jde o to
udrÏet vetfielce v uctivé vzdálenosti od

domu majitele, jsou bdûlí a ostraÏití.
Dobr˘, ale nijak pfiehnan˘ ochranáfisk˘
instinkt je psÛm tohoto plemene vroze-
n˘. Pokud nûkdo Ïije na samotû, svého
odváÏného spoleãníka skuteãnû ocení.
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Králem mezi sv˘mi

¤íká se mu „král teriérÛ“
a nijak to nepfiekvapuje,
podíváme-li se na eleganci
a vynikající povahu
erdelteriérÛ. Tento rodinn˘ pes
pochází z údolí Aire ve stfiední
Anglii. Vznikl kfiíÏením celé
fiady rÛzn˘ch plemen a zdá 
se, Ïe si z kaÏdého z nich 
vybral to nejlep‰í. Ne nadarmo
se stal oblíben˘m rodinn˘m
psem a je znám svojí
neuvûfiitelnou v‰estranností.

Erdelteriéfii jsou sná‰enliví
a nekomplikovaní psi

Erdelteriér

K
Erdelteriér
patfií
k uznávan˘m
sluÏebním
plemenÛm
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Zamûstnání
âil˘ duch potfiebuje dostatek ãinnosti,
a proto bychom mûli erdelteriérovi dennû
poskytnout dostatek pohybu a rozmani-
tého zamûstnání. Existuje opravdu celá
fiada alternativ: procházky, bûh vedle
kola, provázení páníãka nebo paniãky pfii
kondiãním bûhu, bûh na dlouhém vodít-
ku vedle konû, zdolávání skokového par-
kúru na cviãi‰ti agility a schopnost
vym˘‰let správnou taktiku a smysl pfii
fie‰ení nejrÛznûj‰ích úkolÛ... Asi neexistu-
je Ïádná ãinnost pro voln˘ ãas, ve které
by erdelteriér nad‰enû nespolupracoval –
kromû zahálky a leno‰ení, rozumí se
samo sebou. Pecivály erdelteriéfii rozhod-
nû nejsou. Erdelteriér by se mûl dennû
nejménû hodinu intenzivnû pohybovat,
lépe dvû aÏ tfii hodiny. Tito podnikaví
Britové jsou vhodní jen pro sportovnû
zaloÏené lidi. S klidn˘mi lidmi se necítí
nikdy zcela dobfie, protoÏe jejich energie
nemÛÏe najít odpovídající ventil.
I v profesionálním nasazení splní tito psi
s vysloven˘mi vlohami pro klauniádu
v‰echny poÏadavky, které na nû lidé kla-
dou. V Evropû patfií k uznávan˘m slu-
Ïebním plemenÛm, a proto se s nimi
pomûrnû ãasto setkáváme v kynologic-
k˘ch sportech, pfii obranû, ale také oddí-
lech záchranáfiÛ.

Péãe o srst
Tito drátosrstí teriéfii dokáÏou zaujmout
nejen svojí aktivitou, ale také exteriérem.

¤ada lidí povaÏuje vzhled erdelteriérÛ za
vyslovenû elegantní. Dal‰í kladn˘ bod:
tito psi nelínají – pfiedpokladem ov‰em je,
Ïe jejich srsti vûnujeme odpovídající péãi.
Erdelteriéfii jsou drsnosrstí a mají tvrdou
krycí srst tvrdostí pfiipomínající dráty.

Pod krycí srstí je mûkká, hebká podsada.
Ta je krat‰í a nabízí efektivní ochranu
pfied chladem a vlhkostí.
Aby jejich atraktivní srst zÛstala pûkná na
pohled, je tfieba je zhruba jednou za tfii
mûsíce vytrimovat. Srst psa se nikdy
nesmí stfiíhat, protoÏe tím by utrpûla
typická barva srsti, a kromû toho by srst
zmûkla a byla by stfiapatá. Jakmile se srst
zaãne dûlit, nastal okamÏik, kdy je tfieba
sáhnout po trimovacím noÏi. Nej-
vhodnûj‰í je nechat si od chovatele uká-
zat, jak srst vy‰kubávat pomocí rÛzn˘ch
trimovacích noÏÛ. Pak mÛÏeme nûkolika-
hodinovou péãi o srst provést v klidu
pûknû doma a nemusíme vyhledávat salo-
ny pro psy, kde mÛÏe b˘t tato operace
znaãnû nákladná. Pfii pravidelném trimo-
vání srst psa prakticky vÛbec nelíná, coÏ
vychází vstfiíc hospodyÀkám, které se sta-
rají o ãistotu v domû.

Úprava srsti
DÛleÏité je správnû upravit i vous psa.
Nejdel‰í srst se – podobnû jako na nohou
– vytahuje a zpracovává nÛÏkami. I kdyÏ
to zní ponûkud hrubû, pes pfii správném
postupu necítí Ïádnou bolest. Tlapy se
sestfiihávají do kulatého tvaru. ProtoÏe
tato procedura péãe o srst je celkovû
pomûrnû nároãná a ze strany psa vyÏadu-
je znaãnou dávku trpûlivosti, mûli
bychom zaãít uÏ u ‰tûnûte a pomalu ho
pfiivykat na zkrá‰lování.
Je vhodné, kdyÏ jiÏ pfii koupi ‰tûnûte cho-
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PÛvodnû byl chován k loveck˘m úãelÛm

Dnes v‰ak Ïijí erdelteriéfii
pfieváÏnû jako rodinní psi

Procházky za kaÏdého 
poãasí patfií k nejmilej‰ím
ãinnostem erdelteriérÛ
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vatel ukáÏe majiteli jak postupovat pfii
úpravû srsti. Trimovací noÏe musí b˘t tupé,
protoÏe jinak ostr˘ bfiit noÏe srst pfiefiízne
a tím po‰kodí. Trimovat je moÏno psa jiÏ ve
vûku osmi t˘dnÛ. Upravit celého psa trvá
zhruba tfii hodiny. Proto tuto proceduru je
moÏné rozdûlit do tfií dnÛ, vÏdy po hodinû.
To je pro psa ménû nároãné - a koneckon-
cÛ je to ménû nároãné i pro majitele. 
Odhlédneme-li od nároãného trimování
(myslete na to, neÏ si obstaráte erdelterié-
ra!), staãí jeho srst jednou t˘dnû vykartáão-
vat. Srst erdelteriéra má totiÏ dokonalé
samoãisticí vlastnosti. 

V˘chova
Erdelteriér je povaÏován za pomûrnû
snadno vychovatelného psa. I u nûj v‰ak
platí, Ïe záleÏí na prostfiedí a zpÛsobu
v˘chovy. Pfiehnaná tvrdost, hrubá slova
nebo dokonce hrubé zacházení naráÏejí
u teriéra vÏdy na hluchotu. Pokud tento
pes cítí, Ïe s ním majitel jedná nespraved-
livû nebo ‰patnû, má mu to velmi za zlé
a záporné zku‰enosti si pamatuje po cel˘
Ïivot. S láskyplnou dÛsledností v‰ak
u erdelteriéra dosáhneme prakticky v‰eho.
Je vûrn˘ a jeho pfiirozenou touhou je zalí-
bit se svému majiteli. Pfii správném jedná-
ní dokáÏe tento elegantní Brit podávat
skuteãnû ‰piãkové v˘kony.
Dokonce i vrozené lovecké pudy, které jsou
vyjádfieny prakticky u v‰ech psÛ tohoto
plemene, lze citlivou, ale dÛslednou v˘cho-
vou dostat dobfie pod kontrolu. 

Chovatelé
Pokud se nûkdo zajímá o erdelteriéry, mûl
by b˘t pfii v˘bûru chovatele opatrn˘ a peã-
liv˘. BohuÏel stále existují lidé, ktefií pfii
odchovu psÛ ‰etfií nebo dokonce u psÛ
cílenû podporují a rozvíjejí neÏádoucí
povahové rysy jako agresivitu. Tito psi by
mûli pÛsobit pfiátelsk˘m, vstfiícn˘m
dojmem. Pokud se chovají nedÛvûfiivû,
bojácnû nebo agresivnû, mûli bychom se
poohlédnout po jiném chovateli.
Seriózní chovatel nikdy nebude prodávat
‰tûÀata po telefonu. Osobní kontakt
s nov˘m majitelem je pro dobrého chova-
tele velmi dÛleÏit˘. Budoucí majitel by mûl
‰tûnû nûkolikrát nav‰tívit, neÏ si ho vezme
s sebou. V ideálním pfiípadû poskytne cho-
vatel zájemci o ‰tûÀata informace o pleme-
ni, v˘chovû, drÏení a péãi. Nûktefií chovate-
lé ‰tûnû poprvé vytrimují, neÏ ho ve vûku
zhruba deseti t˘dnÛ pfiedají novému maji-
teli. V deseti t˘dnech Ïivota mají ‰tûÀata
polovinu první dÛleÏité fáze vtiskávání za
sebou a mohou bez problémÛ pfiivykat
novému Ïivotnímu prostfiedí.
Odpovûdní chovatelé kladou velk˘ dÛraz
také na solidní socializaci ‰tûnûte. Psí doro-
stenci se odchovávají v domû v bezpro-
stfiední blízkosti rodiny a seznamují se také
s prvními podnûty z okolí. Hudba z rádia,
zvonek telefonu, rachocení hrncÛ v kuchy-
ni atd. Také barevné kusy látek k cupování,
‰ustící papír, poprvé nasazen˘ obojek,
malá cviãení na vodítku a samozfiejmû jíz-
da automobilem – to jsou dÛleÏité aspekty
rané socializace ‰tûÀat. Tím pes získává
optimální pfiedpoklady k v˘voji a stává se
z nûj bezproblémov˘ rodinn˘ pes.

Gabriele Metzová

Jeho vrozené lovecké pudy
vyÏadují dÛslednou v˘chovu

Standard krátce
CELKOV¯ VZHLED: Nejvût‰í anglické
plemeno teriérÛ; svalnat ,̆ aktivní, 
ne na vysok˘ch nohou, nesmí mít
nepomûrnû dlouh˘ trup
POVAHA: Odhodlan˘ v˘raz, 
rychl˘ pohyb, dÛvûfiiv ,̆ pfiátelsk ,̆
kuráÏn ,̆ inteligentní, nebojácn .̆
VELIKOST: Psi 58 aÏ 61 centimetrÛ,
fenky zhruba 56 aÏ 59 centimetrÛ.
CHODY: Posuv vychází z pánevní
konãetiny; konãetiny se 
pohybují rovnû kupfiedu.
OSRSTùNÍ: Tvrdé, husté, 
drátovité, ne chundelaté 
ani hladké, tûsnû pfiiléhající; 
Krycí srst: tvrdá, drátovitá, pevná; 
Podsada: krat‰í a jemnûj‰í
BARVY: Sedlo ãerné nebo ‰edavé, 
ãerná ‰íje a horní strana ocasu;
v‰echny ostatní ãásti tûla jsou 
ãasto tmavé tfiíslové barvy.
PRÒMùRN¯ VùK: 12 let
KONTAKT: Airedale terrier klub, dr. E.
Pilippová, Do âtvrti 1036, 143 00 Praha 4
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