
odle Taplinova díla The Sports-
man‘s Cabinet z roku 1803 byla
je‰tû v jeho dobû v málo rozli‰e-

né mase teriérÛ v Británii dávána pfied-
nost hrubosrst˘m psÛm zbarven˘m
ãernû s pálením a posléze s bílou, ktefií
nebyli tak snadno zamûnitelní s li‰kou.
Pojmenování foxteriér pfiiná‰í koneãnû
poprvé ve své knize aÏ J. H. Walsh (Sto-
nehenge) v roce 1859, kdy ho spoleãnû
s anglick˘m bulteriérem fiadí mezi ,,kfií-
Ïené“ psy a pouze struãnû uvádí, Ïe ,,je
to pes pouÏívan˘ k vyhánûní li‰ek, kdyÏ
zalezou pod zem“. AÏ od roku 1872,
kdy se objevil na v˘stavû v Glasgow
v rázu drsnosrstém, figuruje foxteriér
jako samostatné plemeno. Nûkteré pra-
meny pfiipisují v˘razn˘ temperament
spojení s bulteriérem, v˘raznost zbar-
vení pak kfiíÏení s bíglem.
Ve své nejstar‰í, nejranûj‰í podobû
pfiedstavuje formu odvozenou od ty-
pu drsnosrstého black and tan teriéra
(staroanglického teriéra ve zbarvení
ãerná s pálením), známého pfiedev‰ím
z Walesu, Derbyshire a Durhamu, ale
na rozdíl od teriérÛ ze Skotska hlad-
kosrstá. 
První foxteriéfii toho jména jsou zazna-
menáni v 60. letech 19. století a k nej-
známûj‰ím psÛm patfiili Old Jock, Trap
a Tartar, povaÏovaní za pfiedchÛdce
v‰ech moderních foxteriérÛ bez ohle-
du na typ srsti. Hladcí i drsnosrstí fox-
teriéfii byli chováni dohromady. Na
v˘stavû se foxteriér – v hladkosrsté
varietû – poprvé objevil pod sv˘m jmé-
nem roku 1863 v Birminghamu, drsno-
srst˘ byl pfiedveden na v˘stavû v roce
1872 v Glasgow. 
V roce 1876 byl zaloÏen první chova-
telsk˘ klub plemene – The Fox Terrier
Club. Iniciátorem byl posuzovatel
Harding Cox spolu Francisem Red-
mondem. Od tohoto data jsou samo-
statnû evidována zvífiata podle typu
srsti, ale vzájemné kfiíÏení mezi jednot-
liv˘mi varietami v typu srsti nadále
probíhalo. V roce 1877 se konala první
klubová speciální v˘stava s 220 vstupy
(coÏ zhruba odpovídá poãtu pfiihlá‰e-
n˘ch psÛ s tím, Ïe nûktefií jedinci sou-
tûÏili ve více kategoriích). První stan-
dard byl sestaven v roce 1887
a pozmûnûn v roce 1889; zÛstal zacho-
ván v hlavních rysech do souãasnosti.

Michal Císafiovsk˘
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V ãasopise pro lovce Field Sports popisuje v roce 1760 H. Dalziel dva typy teriérÛ
k lovu li‰ek a jezevcÛ. Li‰í se podle nûj hlavnû délkou konãetin a zbarvením. První
byl hrubosrst ,̆ krátkonoh ,̆ ve zbarvení black and tan, pfiípadnû s bíl˘mi znaky,
druh˘ byl hladkosrst ,̆ ve zbarvení ãervenohnûdém nebo ãerném s pálením.
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Hladkosrsté 
feny foxteriérÛ
chovatelské
stanice D’Orsay
(z publikace
Rawdon B.
Leeho) vítûzily na
v˘stavách krátce
pfied rokem 1900 SVùT PSÒ 12/05 49

Hladkosrst˘
foxteriér
Maister Votz
z nûmeckého
chovu, 1902

Krátkosrstí
foxteriéfii
pfiedstavení
v roce 1903
v âechách

Dole: Za nejstar‰í zobrazení foxteriéra je povaÏován obraz
s názvem Smooth Fox Terrier od Johna Boultbee z roku 1790.
Zde má – coby krátkosrstá varieta - je‰tû mnoho spoleãného
s bíl˘m anglick˘m teriérem. Zaznamenat okamÏik, kdy by bylo
moÏné oznaãit konkrétního teriéra za foxe, je velmi obtíÏn˘. 

Hrubosrstí foxteriéfii Flying Ariel a Flying 
Mascot z Clonmel Kennel v anglickém Burnhamu

z poãátku 20. stol. na obraze F. T. Davise

Nahofie: Americk˘ ‰ampion 20. let minulého století Eden Aristocrat
of Wildoaks majitelÛ Bondyov˘ch, Goldens Bridge, stát New York,
kter˘ pfiedtím získal v Anglii ‰est „challenge certificates“

Dole: Hrubosrst˘ foxteriér
Yorte – Bonheur v.d. Spree
z knihy Unsere Hunde, 1902
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