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fiátelská, hravá a v neposlední fiadû
sebevûdomá povaha ãiní z tohoto
teriéra ze skotské Vysoãiny skuteã-

nû velmi pfiíjemného rodinného psa.
I prominenti dokáÏou jen stûÏí odolat
milé povaze vestíka. Linda Tellington –
Jonesová, jejíÏ TTouches a t˘mová práce
jsou uÏ více neÏ 30 let praktikovány po
celém svûtû, je nad‰en˘m pfiíznivcem
tohoto plemene. Proto nepfiekvapuje, Ïe
se sv˘m manÏelem Rolandem Klegerem
Ïijí spoleãnû na Havaji právû s fenkou
vestíka zvanou Rayne. âeho si Linda na
Rayne nejvíce cení?
„Rayne je vyslovenû Ïenská, senzitivní,
zvûdavá, s radostí ze Ïivota a vûrná. Je tím
nejnûÏnûj‰ím, nejroztomilej‰ím a nejmi-
lej‰ím prÛvodcem, jakého si vÛbec doká-
Ïu pfiedstavit. DokáÏe mû rozesmát
a dává mi radost ze Ïivota. VÛbec si neu-
mím pfiedstavit, Ïe bych Ïila bez ní,“ pla-
ne kanadská odbornice na zvífiata
a autorka odborn˘ch knih nad‰ením.
Linda Tellington – Jonesová pfiirozenû
vychází vstfiíc Rayinû potfiebû pohybu:
ráno a veãer jsou na programu dlouhé
procházky po nádhern˘ch havajsk˘ch
pláÏích. Pfii del‰ích jízdách autem hezká

fenka pozornû sleduje ubíhající krajinu
a kaÏdé pfiestávky vyuÏívá k tomu, aby se
vûnovala rozpustil˘m hrám.
U tohoto sebevûdomého plemene je dob-
rá v˘chova mimofiádnû dÛleÏitá. Linda
Tellington – Jonesová to ví a klade velk˘
dÛraz na dÛslednost: „Pravidelnû trénuje-
me ve‰keré základní povely obedience.
Veãer, kdyÏ s miskou plnou Ïrádla vyjdu
na verandu, skáãe Rayne netrpûlivû
kolem mû. Trvám na tom, Ïe se musí
uklidnit, zÛstat pokojnû stát nûkolik met-
rÛ od misky a na jídlo se smí vrhnout,
teprve kdyÏ jí dám rukou signál. Mohu ji
okamÏitû odloÏit i na dálku, a to i v oka-
mÏiku, kdyÏ zrovna rozpustile fiádí,“
vypráví slavná Kanaìanka, která se nejlé-
pe uvolní ve spoleãnosti svého psa v záfii
zapadajícího slunce na golfovém hfii‰ti.
Potfieba pohybu, robustnost a vytrvalost
vestíka, kter˘ má ze v‰ech teriérÛ nejblíÏe
ke kernteriérovi, pfiitom nevznikly jen tak
pro nic za nic. Promûnlivé poãasí skotské
Vysoãiny (Argyllshire) a pfiísná chovatel-
ská selekce vytvofiily psí plemeno, které
vyhovovalo nejtvrd‰ím poÏadavkÛm.
Pfiitom za existenci vesthajlendského teri-
éra vdûãíme v prvé fiadû ne‰Èastné náho-
dû: na bílé psy Skotové vlastnû odjakÏiva

pohlíÏeli podezíravû. ¤íkalo se o nich, Ïe
jsou zbabûlí a Ïe je nelze pouÏít k lovu
vyder, jezevcÛ a divok˘ch koãek. 
Smutn˘m dÛsledkem tohoto pfiedsud-
ku bylo, Ïe Ïivot vût‰iny bíl˘ch teriérÛ
skonãil záhy po narození. Byli bez okol-
kÛ topeni.
Kdo ví, jak dlouho by tato povûra je‰tû
existovala, kdyby ãervenohnûd˘ teriér
plukovníka Malcolma z Poltallochu

náhodou nepadl za obûÈ v˘stfielu z pu‰ky
svého majitele. Tento milovník psÛ si ho
spletl s li‰kou a jistou ranou ho zastfielil.
Plukovník musel touto ztrátou velmi
trpût. V kaÏdém pfiípadû se rozhodl od
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West Highland White teriér
Jeho popularita nezná hranic. West Highland White teriér ãili vesthajlendsk˘ teriér, sv˘mi
nesãetn˘mi pfiíznivci pfiezdívan˘ láskyplnû vestík, nepatfií jen k nejoblíbenûj‰ím plemenÛm
psÛ. Je také mistrem ve schopnosti obtoãit si sv˘m ‰armem lidi absolutnû kolem prstu.

Vestíci jsou spoleãen‰tí a rádi Ïijí
v domácnostech, kde je psÛ více
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toho dne chovat jen bílé lovecké teriéry,
které by bylo moÏno i na velkou vzdále-
nost bezpeãnû rozeznat od lovné zvûfie.

ZAâÁTKY CHOVU
Chovatelské ambice skotského plukovní-
ka byly korunovány úspûchem. Jeho bílí
teriéfii v niãem nezaostávali za jinak zbar-
ven˘mi teriéry. Zvífiata se tû‰ila stabilní-
mu zdraví, proslula pfiísloveãnou odva-
hou a skvûl˘mi loveck˘mi vlastnostmi.
Evidentnû nebyl Ïádn˘ dÛvod nepokraão-
vat v této atraktivní krevní linii.
Slibné chovatelské v˘sledky v Ïádném
pfiípadû nemohly zÛstat utajeny vefiejnos-
ti. Zvlá‰tû kdyÏ plukovník Malcolm usilo-
val o oficiální uznání plemene a v roce
1900 prezentoval své psy na první v˘sta-
vû. V té dobû nesli bílí teriéfii jméno
Poltalloch teriéfii, protoÏe plukovník
Malcolm pocházel z blízkosti Poltallochu.
Odborné publikum reagovalo na v‰e-

stranné a nápadnû hezké teriéry veskrze
pozitivnû. JiÏ o nûkolik let pozdûji násle-
dovalo pfiejmenování na název West

Highland White Terrier a zaãalo vítûzné
taÏení vestíka, jenÏ bûhem 20. století
nezadrÏitelnû spûl k roli módního psa.
Rozumí se samo sebou, Ïe se v‰emi mys-
liteln˘mi dÛsledky, které z toho plynou.
Rostoucí obliba vesthajlendsk˘ch teriérÛ
s sebou pfiirozenû pfiinesla také nev˘hody.
Pfievaha poptávky po mal˘ch bíl˘ch terié-
rech pfiimûla bezskrupulózní chovatele
k tomu, aby vestíky produkovali jako na
bûÏícím pásu. Fenotyp, zdraví i povaha
trpûly v dÛsledku masové produkce. Dnes
se setkáme s mnoha vesthajlendsk˘mi
teriéry, ktefií mají s pÛvodní formou toho-
to plemene jen málo spoleãného.
Právû v posledních letech byl v tomto

ohledu pozorován nemil˘ v˘voj. Inzertní
rubriky v denících jsou plny pochybn˘ch
nabídek. Nûktefií chovatelé nabízejí v jed-
nom jediném inzerátu tfieba deset rÛz-
n˘ch plemen a vestíci ãasto nechybûjí.
Naléhavû vám doporuãujeme se takov˘m
nabídkám obloukem vyhnout – i kdyÏ
poÏadovaná kupní cena za ‰tûnû je niÏ‰í
neÏ ze zodpovûdné chovatelské stanice,
která odchovává psy s prÛkazem pÛvodu
podle pravidel FCI.

ZDRAVÍ
Vesthajlend‰tí teriéfii se vût‰inou tû‰í sta-
bilnímu zdraví, samozfiejmû za pfiedpo-
kladu, Ïe pocházejí ze solidní krevní linie
a od kompetentního chovatele. Pfiesto
zde existuje jeden problém, o nûmÏ je
nutno se zmínit: cca 20 procent v‰ech
vestíkÛ více nebo ménû trpí koÏními pro-
blémy. Relativnû ‰iroce roz‰ífiené jsou
alergie na ble‰í kousnutí. Nejsmyslu–
plnûj‰ím opatfiením proti tûmto nepfií-
jemn˘m koÏním reakcím, které mohou
b˘t vyvolány uÏ jen jednou jedinou ble-
chou, je pfiípadné invazi blech pfiedcházet
(nechat si poradit od veterináfie) a psa
pravidelnû prohlíÏet, abyste zjistili, zda
ho nenapadli parazité.
U nûkter˘ch vestíkÛ lze pozorovat také
alergii na trávy. Existují chovatelé, ktefií
pfiísahají na to, Ïe se jim podafiilo vyléãit
psa citlivého na trávu zmûnou krmení.
Údajnû pomÛÏe redukce podílu hovûzího
masa a p‰enice v potravû.

HOT SPOTS
Také Hot Spots jsou relativnû hodnû roz-
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Standard krátce
CELKOV¯ VZHLED: Excelentnû proporãní
Ïiv˘ bíl˘ teriér s Ïiv˘mi krátk˘mi 
chody. ZapÛsobí zakulacenou hlavou
s tmav˘ma oãima se siln˘m v˘razem.
VELIKOST: Cca 28 cm kohoutkové v˘‰ky
HMOTNOST: 7 aÏ 10 kilogramÛ
BARVA: Bílá
SRST: Dlouhá, tvrdá krycí 
srst, huÀatá podsada
POVAHA: Sebevûdomá, bdûlá, 
veselá, pfiátelská, odváÏná
V¯CHOVA: 
Láskyplná a dÛsledná. Nikdy tvrdá!
UÎITÍ: Dfiíve v˘hradnû k lovu na vydry,
jezevce atd. Dnes oblíben˘ rodinn˘ pes.
PÉâE: Dennû kartáãovat, hfiebelcovat
a ãesat. Pravidelné trimování.
ZDRAVÍ: Robustní. U nûkter˘ch 
exempláfiÛ se projevuje 
dispozice k onemocnûním kÛÏe. 
DÉLKA ÎIVOTA: AÏ 14 let 
KONTAKTNÍ ADRESA: 
Klub chovatelÛ teriérÛ, J. ¤íha, 
357 08 Krajková 287

Pro vestíka je typick˘
temperament a veselá povaha

Nekomplikovan˘ Skot

·tûÀátko
vestíka je malé
a roztomilé, na
svého majitele

v‰ak klade
vysoké 
nároky
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‰ífien˘m zdravotním problémem. Proje-
vují se kruhovit˘mi krustovit˘mi skvrna-
mi spojen˘mi s lokálním vypadáváním
srsti. Zdá se, Ïe feny b˘vají tímto problé-
mem postiÏeny více neÏ psi. Teoreticky se
mohou Hot Spots objevit kdekoli na
psím tûle, vût‰inou to ov‰em je v oblasti
bfiicha a kolem genitálií. Hot Spots pfii-
vedly jiÏ nejednoho majitele na pokraj
zoufalství. Jejich léãba je obtíÏná. Ne vÏdy
se podafií docílit trvalého úspûchu. Kdo
u svého vestíka objeví jakékoli zmûny na
kÛÏi, mûl by si zásadnû nechat nejdfiíve
poradit veterinárním lékafiem. I kdyÏ exis-
tují i domácí prostfiedky, které údajnû
pomohly uÏ mnoha psÛm. Tfieba ten, kte-
r˘ radí psu do misky s krmivem kaÏd˘ den
pfiimíchat jednu lÏiãku másla a pfiípravek
s beta – karotenem.

PÉâE JE DÒLEÎITÁ
Srst vesthajlendského teriéra se skládá
z husté dvojité srsti. Krycí srst je tvofiena
cca pûticentimetrov˘mi tvrd˘mi chlupy,
které netvofií vlny. Podsada je huÀatá,
krátká, mûkká a vyslovenû hustá. Otev-
fiená srst je neÏádoucí.
Robustní srst mûla vestíka pÛvodnû chrá-

nit pfied leckdy drsn˘mi teplotami jeho
domoviny a pfiirozenû také pfied ostr˘mi
drápy a zuby loven˘ch zvífiat. Dnes stojí
více neÏ úãelnost v popfiedí atraktivita
bílé srsti.
Pûstûn˘ vzhled vestíka pfiirozenû není
zadarmo. Bezprostfiednû závisí na tom,
jakou péãi srsti vûnujeme. Nezbytné je
kaÏdodenní hfiebelcování, ãesání a kartá-

ãování, které zabrání plstnatûní srsti.
Také pravidelné trimování je nutné. 
Mimofiádnû intenzivní péãi se musí pod-
robit v˘stavní psi. Mimo jiné se klade vel-
k˘ dÛraz na co nejkulatûj‰í tvar hlavy. Psi,
které jejich majitelé nehodlají vystavovat,
si mohou ponechat svÛj pfiírodní vzhled.
Zdraví a spokojenost psa by mûly vÏdy
b˘t na prvním místû. Met
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