
âeskoslovenské knize rodokmenÛ,
vydané v roce 1925, je za desítkou
skotsk˘ch teriérÛ uveden jeden

aberdeen teriér a je u nûj napsáno: 99. III.
Rody, pes bíl˘, vrÏen v roce 1921, rodiãe
importováni z Anglie. Pûst: Darre
v Anglii. Maj.: J. F. Daubek, Praha III.
Mostecká 15. 
Rody byl pravdûpodobnû první pfiedstavi-
tel plemene, kter˘ bûhal po na‰ich v˘sta-
vách. V roce 1926 vy‰la zajímavá kniha
Chov u‰lechtil˘ch a uÏitkov˘ch psÛ.
Napsali ji pánové MVDr. Fr. Dvofiáãek
a Th. Rotter, podplukovník v. v. Kniha se
svou náplní pfiíli‰ neli‰ila od dne‰ních
publikací. Mimo v˘Ïivy, plemenitby
a nemocí psÛ se zab˘vala i nûkter˘mi ple-
meny. Jedním z nich je i West – Highland-
terrier, kter˘ podle autorÛ „jest psík sice
mal˘, ale velmi ãil˘, pfiimûfienû siln˘
a vyznaãující se dvojitou srstí, vysokou
inteligencí a u‰lechtil˘m zevnûj‰kem.“
Spolu s vût‰inou dal‰ích teriérÛ se v prv-
ní polovinû minulého století west high-
land white teriéfii chovali v rámci âesko-
slovenského Terrier Clubu a na rozdíl od
skotsk˘ch nebo cairn teriérÛ patfiili spí‰e
mezi plemena ménû poãetná. Napfiíklad
v roce 1936 byli do na‰í plemenné knihy
zapsáni pouze dva vestíci . Na âeskoslo-
venské v˘stavû psÛ v‰ech plemen pofiáda-
né 29. aÏ 30. kvûtna 1937 v Praze, byli
v katalogu uvedeni tfii psi a jedna fenka.
V‰ichni pocházeli ze zahraniãních cho-
vatelsk˘ch stanic, konkrétnû z Anglie
a z Rakouska. 

OBLÍBENCI OPERNÍ DIVY
Válka chov westÛ v âeskoslovensku
zastavila a pomûrnû dlouho trvalo, neÏ se
objevili noví jedinci. Do Prahy si je ze
zahraniãního turné pfiivezla první dáma
ãeské opery paní Maria Tauberová a pfies-
to, Ïe byla znaãnû vytíÏená, udûlala si ãas
a své vestíky pfiedvedla na Speciální v˘sta-
vû teriérÛ. Psal se rok 1960, v˘stava se
konala na dohled od Národního divadla,
na Stfieleckém ostrovû, a vestíci budili
znaãn˘ zájem. Pravdou ale je, Ïe se
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z dne‰ního pohledu jednalo o psy nepfií-
li‰ pûkné a Ïe jejich velk˘m problémem
byla povaha. Vestíci paní Tauberové lidi
moc rádi nemûli. V roce 1969 byli dove-
zeni dva jedinci z chovatelské stanice
Königsholz a zdálo se, Ïe plemeno koneã-
nû prorazí i u nás. Pfiesto trvalo je‰tû
nûkolik let, neÏ se okolo west highland
white teriérÛ vytvofiil stabilní kruh cho-
vatelÛ a neÏ stouply poãty zápisÛ na
dne‰ní úroveÀ.

âESK¯ WEST JE POJMEM
Vzhledem k tomu, Ïe byl chov v osmde-
sát˘ch letech postaven na importech
z rÛzn˘ch zemí a dost ãasto i na psech
spí‰e prÛmûrn˘ch, pot˘kalo se plemeno
s fiadou problémÛ. Na‰i vestíci nebyli jed-
notní v typu, postrádali kompaktnost
a vykazovali fiadu nedostatkÛ a chyb
v délce hfibetu, postavení konãetin
a mechanice pohybu. Problémy nebyly
jen se psy samotn˘mi, ale i s pfiístupem
chovatelÛ k péãi a úpravû srsti. V okamÏi-
ku, kdy se otevfiely hranice, otevfiely se oãi
i lidem okolo westÛ a plemeno zaãalo jít
nahoru nejen poãetnû, ale i kvalitou.
Takové tvrzení odporuje bûÏn˘m zku‰e-
nostem, protoÏe to vût‰inou b˘vá nao-
pak. Plemeno se stane módním a jeho
úroveÀ klesá. Vestíci mûli zfiejmû ‰tûstí na
pfiem˘‰livé a zodpovûdné chovatele. Dnes
má chov west highland white teriérÛ
v âeské republice velice slu‰nou úroveÀ.
Na‰i vestíci jsou kompaktní, kvadratiãtí,
s prostorn˘m pohybem, slu‰n˘m pig-
mentem a velmi dobrou kvalitou srsti.
Na‰i vystavovatelé umûjí upravovat a umí
i v˘bornû své psy pfiedvést. O na‰e odcho-
vy je zájem v zahraniãí a na‰i psi bodují
i na v˘bornû obsazen˘ch v˘stavách. âes-
k˘ west je v Evropû pojmem. 

NEJROBLÍBENùJ·Í TERIÉR
V rámci Klubu chovatelÛ teriérÛ je sdru-
Ïeno 23 plemen. West highland white
teriér patfií spolu s border teriérem k nej-
více zastoupen˘m. Dokazují to i v posled-
ních letech pomûrnû stabilní poãty zápi-
sÛ. Chovné podmínky stanovují opravdu
jen minimální poÏadavky a dávají chova-
telÛm znaãn˘ prostor pro vlastní názor.
Psovi i fenû staãí pro zafiazení do chovu
absolvování jedné v˘stavy s ocenûním
nejhÛfie velmi dobrá. Druhou podmín-
kou je takzvan˘ popisn˘ svod. Jeho zámû-
rem je získat vût‰í a hlavnû pfiesnûj‰í
informace o jednotliv˘ch psech, neÏ jaké
poskytují v˘stavy. Z chovu vyluãující vady
jsou jasnû stanoveny. Patfií mezi nû
absence fiezáku, jin˘ neÏ nÛÏkov˘ skus,
nedostateãná pigmentace, zálomek na
prutu, vatovitá srst a agresivita.

Z LOVCE SPOLEâNÍK
West highland white teriér je sv˘m pÛvo-
dem plemenem spí‰e loveck˘m. V dne‰ní
dobû se ale pravdûpodobnû nikde pfii
v˘konu práva myslivosti nepouÏívá. âes-
ká republika je z tohoto pohledu trochu
v˘jimkou, protoÏe fiada na‰ich psÛ a fen

zkou‰ky má. Vût‰inou se jedná o zkou‰ky
z norování, existují ale i westi se zkou‰-
kami barváfisk˘mi, lesními ãi zkou‰kami
vloh. Jsou psi, u kter˘ch nezÛstává jen
u zkou‰ek, ale ktefií se opravdu pouÏívají
i v praxi. Pravdou ale je, Ïe west je v prvé
fiadû spoleãníkem a Ïe tento úkol stejnû
dobfie i stejnû nad‰enû plní v rodinách
s dûtmi i u star‰ích lidí. Vestík je plemeno
dobfie ovladatelné, pere se jen málokdy
a vychovat jej není problém ani pro úpl-
ného zaãáteãníka. 

P¤ÍJEMNÉ PLEMENO
Z hlediska bûÏného majitele je west ple-
meno pfiíjemné. Není nároãn˘ na v˘Ïivu
a v podstatû ani na bûÏnou údrÏbu. Hru-
bá teriérská srst na sobû neãistoty pfiíli‰
nedrÏí a obãasné ãesání psovi zcela staãí.
West je plemeno bílé a to svádí fiadu lidí
k pfiíli‰ ãastému koupání. Zku‰ení chova-
telé se ale v zájmu sv˘ch psÛ vodû, a to
zvlá‰tû vodû teplé v kombinaci s m˘dlem
ãi ‰amponem, vyh˘baj a své psy „ãistí“
pomocí obyãejného bramborového ‰kro-
bu. Pfiíli‰ ãasté koupání psí kÛÏi nesvûdãí.
Trochu problematická mÛÏe b˘t z hledis-
ka bûÏného majitele úprava srsti. West
highland white teriér se, jako vût‰ina hru-
bosrst˘ch teriérÛ, trimuje. V praxi to zna-
mená, Ïe se chlup vytrhává i s kofiínkem.
Pokud se pfietrhne, pfiestfiihne ãi pfiefiízne,
zÛstává kofiínek v kÛÏi a to mÛÏe vyvolat
u psa svûdivou reakci. V dne‰ní dobû ale
existuje fiada slu‰n˘ch psích salonÛ, kde
psa upraví tak, jak si to jeho pÛvod a typ
srsti Ïádá.V pfiehledu zápisÛ u nás chova-
n˘ch plemen se WHWT drÏí v první tfii-
cítce. Jak uÏ bylo fieãeno, jsou na‰i west
highland white teriéfii pûkní. Tak jako
u jin˘ch plemen se i u nich samozfiejmû
vyskytují i jedinci ménû kvalitní. Pohybují
se ale spí‰e na úrovni známky velmi dob-
ré a vyslovenû ‰patn˘ch psÛ je minimum.
Potû‰itelná je u na‰ich psÛ a fen povaha.
Jsou temperamentní, pfiítulní a jsou
radostní. Nekonfliktní je i spoleãnost lidí
okolo bílého psa s krásnû osrstûnou hla-
vou. Zdá se, Ïe pfiíjemné plemeno pfiita-
huje i pfiíjemné lidi. Vladimíra Tichá

poradce chovu pro WHWT od roku 1980

Plemeno se u nás dokázalo
vypofiádat s údûlem módního psa
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Pfiehled zápisÛ plemene
west highland white teriér
Rok 1936:      2 zapsaní jedinci
Rok 1986: 17 zapsan˘ch jedincÛ
Rok 1996: 377 zapsan˘ch jedincÛ
Rok 2000: 361 zapsan˘ch jedincÛ
Rok 2003: 367 zapsan˘ch jedincÛ
Rok 2004: 332 zapsan˘ch jedincÛ

âesrtvû upraven˘ WHWT 
na soutûÏi ve stfiíhání psÛ 
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