
kajteriér se svou dlouhou srstí
a vztyãen˘ma u‰ima laikovi na
první pohled více neÏ teriéra

pfiipomene spí‰e briarda na krátk˘ch
nohách. Jedná se v‰ak o podobnost ãis-
tû náhodnou. 

Pes z ostrova
Skajteriér pochází ze Skotska a je blíz-
k˘m pfiíbuzn˘m ostatních skotsk˘ch níz-
konoh˘ch teriérÛ. Jejich spoleãn˘m
pfiedkem byli stafií skot‰tí teriéfii, jeÏ spo-
jovaly v prvé fiadû zkrácené konãetiny

a lovecké vyuÏití a ktefií byli roz‰ífiení po
celém Skotsku. 
Ve své dne‰ní podobû plemeno vzniklo
na izolovaném skalnatém ostrovû Skye.
I kdyÏ se nûktefií odborníci domnívají, Ïe
tak nápadná odli‰nost od ostatních skot-
sk˘ch teriérÛ ve struktufie srsti musela
vzniknout pfiikfiíÏením jin˘ch plemen, je
pravdûpodobnûj‰í, Ïe skajteriér je skuteã-
nû pÛvodním plemenem. Jeden ze sta-
r˘ch skotsk˘ch rodÛ usídlen˘ch na ostro-
vû, MacDonaldové, se totiÏ po generace
specializoval právû a jen na chov dlouho-
srst˘ch teriérÛ a dlouhodob˘m cílen˘m
chovatelsk˘m v˘bûrem se mu skuteãnû
podafiilo vytvofiit zvlá‰tní dlouhosrstou
ostrovní odnoÏ starého skotského teriéra. 
Pfiedkové skajteriérÛ byli odváÏní a ostfií
loveãtí psi pouÏívaní hlavnû k lovu li‰ek,
jezevcÛ a vyder. 

Miláãek králÛ 
Zlatá léta nastala skajteriérovi v ãasech,
kdy si ho oblíbily korunované hlavy. Jeho
velkou obdivovatelkou byla proslulá brit-
ská královna Viktorie (vládla v letech
1837 aÏ 1901) a poté také král Edward VII.
(1901 aÏ 1910). Královna se se sv˘mi skaj-
teriéry nechala i portrétovat snad nejvû-
hlasnûj‰ím malífiem psÛ Edwinem Lan-
dseerem. V královsk˘ch psincích se
skajteriéfii chovali po dlouhá léta a jejich
kvalita pr˘ byla tak vynikající, Ïe na v˘sta-
vách nemûli konkurenci. Pro nás je zají-
mavé, Ïe skajteriéra údajn vlastnila i na‰e
císafiovna Marie Terezie. 
Zájem panovníkÛ rozpoutal obrovskou
vlnu zájmu o plemeno, která trvala nûko-
lik desetiletí. V období do vypuknutí 1.
svûtové války skajteriér dokonce patfiil
k nejoblíbenûj‰ím plemenÛm chovan˘m
v Anglii. Obû války v‰ak jeho stavy v˘raz-
nû zdecimovaly, a i kdyÏ se chovatelÛm
podafiilo plemeno zachránit, uÏ nikdy
nedosáhlo takové obliby, jaké se tû‰ilo
pfied první svûtovou válkou. Dnes ho lze
celosvûtovû povaÏovat za vzácné. Je‰tû
nejvíce se chová v zemi pÛvodu, ve Velké
Británii. Chován je i v USA.

Charakterní introvert
Skajteriér moÏná na neznalého ãlovûka
pÛsobí jako hedvábn˘ luxusní mazlíãek,
ale taková pfiedstava má s realitou jen
málo spoleãného. 
I kdyÏ uÏ v roce 1905 Strebel o skajterié-
rovi pí‰e, Ïe „...je smû‰né o nûm mluvit
jako o pracovním psu. S tím je konec. Stal
se pokojov˘m psem a stává se stále více
dámsk˘m psem...“, jeho dne‰ní povaha
svûdãí o opaku. Skajteriér má jako v‰ich-
ni teriéfii bojovného ducha a v˘razné
lovecké instinkty. Znalci plemene tvrdí,
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Nebeský teriér
I kdyÏ pfiekládat název skajteriér jako nebesk˘ teriér
vlastnû není mluvnicky správné (nebe je anglicky sky,
kdeÏto originální název plemen se pí‰e skye), zvlá‰tní,
témûfi nadpozemsk˘ zjev plemene jako by dával
tomuto poetickému oznaãení za pravdu. 
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U‰i 
mohou b˘t
vzpfiímené
nebo
zavû‰ené
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Ïe se mÛÏe pochlubit skvûl˘m nosem na
barvu a Ïe je také dostateãnû ostr˘. Pfii
práci ho ov‰em v˘raznû hendikepuje srst,
takÏe v˘raznûj‰í pracovní vyuÏití nelze
oãekávat. Pfiesto se i dnes najdou v˘ji-
meãní jedinci, ktefií absolvují loveck˘
v˘cvik a sloÏí lovecké zkou‰ky. Jeden skaj-
teriér se dokonce u nás v nedávné dobû
pouÏíval (a moÏná je‰tû pouÏívá) k dohle-
dávce na vysokou.
Skajteriér je klidn˘, charakterní, odváÏn˘
pes, z nûhoÏ vyzafiuje dÛstojnost. Nemá
rád hektiku a nevyhovuje mu chaos. B˘vá
v˘raznû nedÛvûfiiv˘ k cizím, nechce se
od nich nechat hladit a vût‰inou se k nim

chová zcela nev‰ímavû. Dotûrnosti mu
jsou vyslovenû nepfiíjemné. To v‰ak
neznamená, Ïe by takov˘ byl i v kruhu
rodiny. Patfií k mimofiádnû loajálním
psÛm, ktefií se dost ãasto upnou na jed-
noho ãlena rodiny a tomu pak jsou k smr-
ti oddaní. Ale i ke zbytku domácnosti se
chovají vstfiícnû. Snad jen divoké malé
dûti nejsou zcela jejich ‰álkem ãaje. 
K v˘hodám plemene patfií jeho dlouho-
vûkost a také skuteãnost, Ïe se v pfiípadû
nouze spokojí jen s krat‰ími procházka-
mi. MÛÏe stejnû dobfie Ïít ve mûstû i na
vesnici, v bytû i venku, samozfiejmû pfii
zachování kontaktu s rodinou. 

Stále stejn˘ 
Dobová vyobrazení svûdãí o tom, Ïe skaj-
teriér se za dobu své moderní existence,
tedy za více neÏ jednoho století, témûfi
nezmûnil. Psi královny Viktorie se tûm
dne‰ním témûfi k nerozeznání podobali.
Jedinou promûnlivou veliãinou jsou u‰i.
Zatímco do roku 1890 je mûla vût‰ina
pfiedstavitelÛ plemene zavû‰ené, postup-
nû se zaãaly stále více prosazovat u‰i

vzpfiímené. Tento stav trvá v podstatû
dodnes. I kdyÏ standard pfiipou‰tí obû
variety, v˘raznûji se prosazují u‰i vzpfií-
mené. O nûco se také zv˘‰ila hmotnost
psÛ. Ti dne‰ní nûkdy dosahují hmotnosti
aÏ 15 aÏ 17 kilogramÛ, a rozhodnû je tedy
nelze oznaãit za dámské psíky „na klín“. 

Proã je vzácn˘? 
Jak je moÏné, Ïe tak atraktivní, nápadn˘
a jedineãn˘ pes, jak˘m skajteriér beze-
sporu je, se chová tak málo? Spatfiit ho
u nás nûkde na ulici je témûfi nemoÏné,
vÏdyÈ poãty v‰ech u nás Ïijících jedincÛ
se pohybují maximálnû v fiádech nûkoli-
ka desítek. Momentálnû se roãnû odcho-
vá sotva jeden vrh, v loÀském roce bylo
zapsáno v‰eho v‰udy pût ‰tûÀat! Pfiitom
se nejedná o Ïádnou Ïhavou novinku,
chov skajteriéra má v na‰ich zemích
dlouhou tradici, jak o tom svûdãí zmín-
ka ze staré kynologické pfiíruãky, znali
ho na‰i kynologové uÏ na pfielomu 19.
a 20. století. A jiÏ tehdy vypadal témûfi
stejnû jako dnes. 
Jedním z dÛvodÛ, proã se skajteriéfii dnes
chovají tak málo, jsou pravdûpodobnû
obavy z nároãné péãe o srst. Je samozfiej-
mé, Ïe pes s tak dlouhou srstí urãitou
práci vyÏaduje. Kupodivu to v‰ak není
tak zlé, jak by se na první pohled zdálo.
Srst je sice dlouhá, ale tvrdá, takÏe se tak
snadno necuchá ani neplstnatí. âetnost
ãesání se odvíjí od individuální kvality
srsti daného jedince. Psa s kvalitní mi
tvrd‰ími chlupy staãí rozãesat jednou za
ãtrnáct dní, s jemnûj‰ími pfiibliÏnû jed-
nou do t˘dne. Je také tfieba poãítat s tím,
Ïe skajteriér venku pÛsobí trochu jako
smeták a nanese dovnitfi nûjakou tu
neãistotu... 
Na druhé stranû je v‰ak mezi teriéry v˘ji-

meãn˘ tím, Ïe se nestfiíhá, netrimuje,
zkrátka nemusí kaÏdé dva mûsíce podstu-
povat pravidelnou úpravu srsti nûkde ve
psím salonu. KdyÏ se pofiádnû rozãe‰e,
dal‰í kadefinické zásahy nejsou nutné. 
Dal‰ím dÛvodem nezájmu ‰ir‰í vefiejnos-
ti mÛÏe b˘t urãitá nezafiaditelnost ple-
mene. Vypadá jako luxusní pokojov˘ pes
– ale je to prav˘ teriér s loveck˘mi sklo-
ny. V kohoutku nedosahuje ani tfiiceti
centimetrÛ – ale se svou hmotností a dél-
kou tûla, která od ‰piãky nosu po konec
ocasu má ãinit 103 cm, to rozhodnû Ïád-
n˘ mal˘ pes není. 
Chovatelé se obávají, Ïe o jejich odchovy
nebude zájem, a tak ‰tûÀata odchovávají
jen v˘jimeãnû. Tím pádem se ale o pleme-
ni mezi lidmi neví a málokdo ho vezme
v potaz pfii rozhodování, jakého psa si
pofiídit. Kruh se uzavírá. 
Pfiitom skajteriér není Ïádn˘m umûle pfii
Ïivotû udrÏovan˘m plemenem, jemuÏ
podobn˘ch bûhají po svûtû tucty. MÛÏe
se pochlubit originálním zjevem, s ním
korespondujestejnû v˘jimeãná povaha.
Pro individualisty, ktefií netouÏí po mód-
ním psu, jakého má kaÏd˘, ale hledají
skuteãnou psí osobnost, by právû on
mohl b˘t skvûlou volbou. 

Lea Smrãková

Zbarvení mÛÏe b˘t ãerné, ‰edé, plavé
nebo krémové, vÏdy s ãern˘m
stínováním na u‰ích a v obliãeji
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Skajteriér v kostce
PÒVOD: Skotsko
CELKOV¯ VZHLED: Dlouhosrst˘
nízkonoh˘ pes s dlouh˘m rovn˘m
hfibetem, dlouhou masivní hlavou 
se vztyãen˘ma (vzácnûji téÏ
zavû‰en˘ma) u‰ima a dlouh˘m, 
dolÛ zavû‰en˘m ocasem. 
VELIKOST: Ideální kohoutková 
v˘‰ka je 23 – 26 cm
ZBARVENÍ: Nejãastûji ãerné, 
‰edé, plavé, krémové, se 
stínováním na u‰ích a v obliãeji
CHARAKTERISTIKA: OdváÏn ,̆
vyrovnan ,̆ dÛstojn˘ pes jednoho
pána, nedÛvûfiiv˘ k cizím
ZVLÁ·TNÍ NÁROKY: Srst vyÏaduje
pravidelné rozãesávání
ROZ·Í¤ENÍ: Vzácné plemeno 

Hlava je dlouhá a silná 
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„Psa s kvalitními
tvrdšími 

chlupy stačí
rozčesat jednou
za čtrnáct dní.“
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