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PORTRÉT PLEMENE

Mnohem víc neÏ jen komiksov˘ hrdina

FOXTERIÉR
Znáte seriál Tima Struppi? Nejste snad dokonce fanou‰ky komiksového a kresleného
seriálu belgického autora Hergé, kter˘ uvádí v nad‰ení jiÏ celé generace fanou‰kÛ? 
Pak jste si pravdûpodobnû zamilovali také ãtyfinohého prÛvodce tohoto extravagantnû
naãesaného hrdiny – a moÏná Ïe to ani nevíte, ale stali jste se tak pfiíznivci foxteriérÛ.
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elgick˘ kreslífi Hergé rozhodnû
musel b˘t milovníkem foxteriérÛ
a asi ani nemohl vymyslet lep‰í

obsazení sv˘ch komiksÛ. ProtoÏe
foxteriéfii ztûlesÀují skuteãnû v‰echno, co
bychom oãekávali od tûchto vesel˘ch,
mazan˘ch, inteligentních a dobrodruÏ-
ství milujících psÛ. A âapkova Dá‰eÀka?
Tu zná snad kaÏd˘! VÏdyÈ byla ve své dobû
pfiíãinou chovatelského boomu foxterié-
rÛ u nás. V‰echny vlastnosti, díky nimÏ je
foxteriér mimofiádnû v‰estrann˘m a své-
rázn˘m rodinn˘m psem, mají své kofieny
vlastnû v loveckém vyuÏití tohoto pleme-
ne. Vût‰ina foxteriérÛ byli pÛvodnû nor-

níci pouÏívaní k lovu li‰ek. Podle mysli-
veckého Ïargonu mûli li‰ku „vyrazit“
z nory – a pfiesnû to dokázali bravurnû.
Dnes si foxteriérÛ ceníme pfiedev‰ím jako
horliv˘ch a ovladateln˘ch lovecky upotfie-
biteln˘ch psÛ, ktefií jsou pfiimûfiené veli-
kosti a souãasnû jsou vybaveni neúna-
vnou chutí do práce.
Kariéra foxteriéra se v‰ak vydala zcela
jin˘m smûrem: stal se z nûj oblíben˘
rodinn˘ pes. Tento vesel˘ Brit se projevu-
je jako tolerantní kamarád pfii hrách
s dûtmi, sv˘m roztomil˘m zpÛsobem roz-
veselí celou rodinu a bez problémÛ se
pfiizpÛsobí také Ïivotnímu rytmu star‰ích

osob. Toto plemeno se osvûdãilo jiÏ i pfii
záchranáfiské ãinnosti a v rámci terapií
postaven˘ch na kontaktech se zvífiaty.
TotéÏ platí i o masov˘ch sportech.

Dokonal˘ v agility
Komu se turnajové sporty zdají b˘t pfií-
li‰ nenápadné a v‰ední a kdo se chce ve
svém volném zab˘vat se psem nûãím dy-
namiãtûj‰ím, mÛÏe se pustit tfieba do
agility. U foxteriérÛ to rozhodnû platí,
protoÏe na cviãi‰tích agility mohou
popustit uzdu své ãinorodosti, dostávají
se do pln˘ch obrátek – a navíc jsou
mimofiádnû úspû‰ní. Proã je foxteriér pfii
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Procházky
za kaÏdého
poãasí patfií
k nejmilej‰ím
ãinnostem
foxteriérÛ
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pfiekonávání promy‰leného parkúru
plného pfiekáÏek tak neporaziteln˘?
Jedním z dÛvodÛ je nepopiratelnû jeho
atletická postava provázená stabilním
zdravím a vysokou v˘konností. Dal‰ím
dÛvodem je samozfiejmû pofiádná porce
inteligence, díky které jsou tito psi
schopni pfiem˘‰let spoleãnû s ãlovûkem
a pfiedvídat rÛzné situace. Jakmile foxte-
riér jednou pochopí, co se od nûj oãeká-

vá, pou‰tí se do díla s ohniv˘m zápalem
– a vût‰inou je velmi úspû‰n˘.
Na základû dobré základní poslu‰nosti
(sedni, lehni, vstaÀ, ke mnû) se pes po-
mûrnû rychle nauãí pfiekonávat rÛzné
pfiekáÏky. KaÏd˘, i ten sebemen‰í úspûch
v uãení odmûníme hrou s míãkem. Pes
pracuje, a pfiesto si hlavnû hraje – a tak se
ve hfie nauãí poslu‰nosti, vyvine si pevn˘
vztah k majiteli a tím se zlep‰uje dÛvûra
mezi obûma partnery. Co pak je‰tû chybí,
je ovladatelnost a t˘mov˘ duch, které se
rozvíjejí podstatnû pomaleji, aÏ ãasem
a se spoustou tréninku. 

Snadná péãe
Pokud ve svém volném ãase pûstujete
ãinnosti se psem pod ‰ir˘m nebem
a nenecháte se zastra‰it ani vûtrem nebo
nepohodou, urãitû u psa oceníte srst,
která nevyÏaduje mnoho péãe. Foxteriér
vyhoví i v tomto kritériu, protoÏe jeho
tvrdá srst odpuzuje ‰pínu a vlastnû nevy-
Ïaduje Ïádnou zvlá‰tní pozornost. Pfiíli‰
dobrého – napfiíklad intenzivní koupání
psa – dokonce mÛÏe kvalitu srsti po‰ko-

dit, protoÏe niãí pfiirozenou ochrannou
vrstvu chlupÛ.
Rozhodnete-li se ale pro hrubosrstou
varietu foxteriéra, musíte se pfiipravit na
pravidelné trimování. Tato profesionální
úprava srsti zaruãuje, Ïe charakteristická
kresba a záfiivé barvy srsti zÛstanou
zachovány trvale. Pfii v˘mûnû srsti, která
nastává dvakrát roãnû, je trimování
zvlá‰È dÛleÏité. Pfii trimování se ze srsti
vytrhávají odumfielé chlupy. Hrubosrstá
varieta se nesmí nikdy stfiíhat, protoÏe
tím se odstfiihne jen barevná ãást chlu-
pÛ, která odpuzuje ‰pínu, a bezbarvá
a mûkká ãást chlupu zÛstane v srsti. Pes
pak vypadá jako umounûn˘ a zanedba-
n˘. Tím zaãíná bludn˘ kruh neustálého
koupání a stfiihání pÛvodnû pfiírodní
a pfiirozenû odolné drátovité srsti, která
takovou péãi nevyÏaduje.

Trimování je alfou a omegou 
Trimování ov‰em neznamená, Ïe musíme
se psem vÏdy do salonu pro psy. Správnû
trimovat psa se mÛÏeme nauãit i sami.
DÛleÏité je srst nikdy nezastfiihovat. K tri-
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Standard krátce
CELKOV¯ VZHLED: Aktivní, ãinorod ,̆ se
silnou kostrou a silou v malém rámci;
nepÛsobí tûÏkopádnû ani hrubû.
POVAHA: Îivá, ostraÏitá, 
napjatá oãekáváním, pfiátelská,
otevfiená, nebojácná
VELIKOST: Drátosrstí > Psi 
zhruba 39 centimetrÛ,
fenky ponûkud men‰í.
HMOTNOST: Drsnosrstí > Psi zhruba
8,25 kilogramÛ; 
fenky ponûkud lehãí. Hladkosrstí 
> psi od 7,3 do 8,2 kilogramÛ; 
fenky od 6,8 do 7,7 kilogramÛ
CHODY: Dobr˘ posuv vychází 
z pruÏné pánevní konãetiny
OSRSTùNÍ: Hladkosrstá varieta:
rovná, plo‰e pfiiléhající, tvrdá, hustá,
plná; Drátosrstá varieta > hustá,
drátovitá textura, délka zhruba dva
centimetry na plecích aÏ zhruba ãtyfii
centimetry na kohoutku, na hfibetû,
na Ïebrech a na hrudních i pánevních
konãetinách a s podsadou 
sestávající z krátké, mûkké srsti.
BARVY: Hladkosrstá varieta >
pfievaÏuje bílá, buì jednobarevná bílá,
bílá s tfiíslov˘mi znaky, ãern˘mi
a tfiíslovû zbarven˘mi nebo ãern˘mi
znaky; Drátosrstá varieta > pfievaÏující
bílá s ãern˘mi, ãern˘mi a tfiíslov˘mi
nebo tfiíslovû zbarven˘mi znaky.
PRÒMùRN¯ VùK: 14 let

Foxteriéfii
jsou vhodní
k lovu, ale
jsou to také
v‰estranní
rodinní psi
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mování se proto nepouÏívají Ïádné ostré
nástroje, které by chlupy pfiestfiihly nebo
pfiefiízly. Takov˘ postup by se rovnal ostfií-
hání psa holicím strojkem.
Nezávisle na tom, zda trimujeme jen pou-
h˘mi prsty, nebo pomocí tupého trimo-
vacího noÏe, platí, Ïe vytrháváme zralou,
mrtvou krycí srst. Techniku trimování se
nejlépe nauãíme od odborníka. Na‰e ãet-
né speciální v˘stavy nabízejí lidem pfiíle-
Ïitost pfiedstavit samostatnû trimované-
ho foxteriéra odborn˘m rozhodãím, lidé
mohou obdivovat odborné trimování
‰piãkov˘ch psÛ, navazovat kontakty
s ostatními majiteli a popovídat si s nimi.
VyuÏijte této ‰ance. MoÏná budete mít
také moÏnost absolvovat kurs u nûkteré-
ho úspû‰ného chovatele a nauãit se tri-
movat pûknû od píky. Jedinû ten, kdo se
neustále zdokonaluje v trimování a doko-
nale ovládá také charakteristické znaky
plemena, je schopen plnû rozvinout
a uplatnit krásu foxteriéra.

Poãátky chovu
Vlast foxteriérÛ leÏí za velk˘m kanálem.

To v‰ak neznamená, Ïe by se tento ãtyfi-
noh˘ Brit necítil dobfie i na kontinentu.
Jeho pevné zdraví a absolutní odolnost
vÛãi nepfiízniv˘m povûtrnostním vlivÛm
jsou dány jiÏ v jeho genetické v˘bavû.
Anglie koneckoncÛ nijak neskrblí de‰tûm
– a proto dé‰È rozhodnû nepatfií mezi vûci,
které by nefal‰ovaného foxteriéra odradi-
ly od dobrodruÏství pod ‰ir˘m nebem. 
V zemi anglické královny a britského par-

lamentu znají lidé foxteriéry od poloviny
devatenáctého století a po stejnou dobu
si jich vysoce cení. Tehdy se dávala pfied-
nost hladkosrsté varietû tohoto plemene:
vítûzné taÏení hrubosrstého foxteriéra
zaãalo aÏ o dobr˘ch dvacet let pozdûji.
První foxteriéfii byli témûfi bílí psi, ktefií se
mimofiádnû osvûdãili pfii lovu li‰ek. Pfii
volbû partnerÛ do chovu byl rozhodující
v˘kon. Tvar a velikost byly podmínûny
úzk˘mi prÛchody do li‰ãí nory. Z tûchto
obdivovan˘ch norníkÛ vytvofiili Angli-
ãané, v celosvûtovém mûfiítku mistrov‰tí
chovatelé, foxteriéra, jak ho známe dnes.

Organizovan˘ chov
V roce 1876 byl sepsán standard plemene
pro hladkosrstého i hrubosrstého
foxteriéra. Uznání anglick˘m kynologic-
k˘m klubem Kennel Club záhy následo-
valo - stejnû jako zaloÏení klubu Fox
Terrier Club 1876. Toto novû uznané ple-
meno brzy vzbudilo pozornost i na kon-
tinentu.  Ve dvacát˘ch letech 20. století se
z hrubosrstého foxteriéra stal kaÏd˘m
coulem módní pes. G. M.
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Pozitivní vlastnosti plemene ztûlesÀuje
i hladkosrstá varieta foxteriérÛ

Pohyblivost a v˘konnost
pfiedurãují toto plemeno
k nejrÛznûj‰ím sportÛm
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